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Parlamento Nacional saúda os atletas da ASIAN PARA 
GAMES

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária or-
dinária, no dia  23 d e outubro  de  2018,  saudou  
as delegações  de  atletas  de  Timor-Leste  que  par-
ticiparam  no  evento  da  ASIAN PARA GAMES de 
2018, na Indonésia, com 44 votos a favor, 0 contra e 
0 abstenções.

A participação dos atletas de Timor-Leste neste even-
to foi um sucesso, porque conseguiram receber um 
prémio, mesmo contra atletas de nações mais expe-
rientes.

Nesta Sessão Plenária, a Presidente da GMPTL 
(Grupo de Mulheres do Parlamento de Timor-Leste), 
Deputada Lídia Norberta Martins, em nome da 
GMPTL, também deu os parabéns às mulheres de 
Timor-Leste, principalmente as mulheres das áreas 
rurais que comemoraram o Dia Internacional Feto 
Rural, no dia 15 de outubro.

Entretanto, a bancada da FRETILIN, através do Depu-
tado David Dias Ximenes «Mandati», em declaração 
política, informou que os heróis da Pátria  que  con-
tinuam a defender os interesses nacionais e sobera-
nos do Estado no futuro.

No mesmo dia, o Parlamento Nacional também não 
deu assentimento à deslocação do Presidente da 
República à República da Indonésia, do dia 28 de ou-
tubro ao dia 1 de novembro de 2018, com 19 votos a 
favor, 31 contra e 0 abstenções.

Esta Reunião Plenária foi presidida pela Presidente 
do Parlamento Nacional em exercício, Maria Ange-
lina Lopes Sarmento, acompanhada pelos membros 
da Mesa, e contou com a presença do Secretário de 
Estado da Comunicação Social, Merício Juvenal dos 
Reis.
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Comissão D realizou fiscalização no Município de Er-
mera

A Comissão D do Parlamento Nacional, que trata 
assuntos de Economia e Desenvolvimento, realizou 
uma fiscalização no Município de Ermera, entre os 
dias 24 a 26 de outubro de 2018.

No primeiro dia da fiscalização, a Comissão D reuniu 
com os diretores de delegação territorial, como o Di-
retor do SEPFOPE, o Diretor da Agricultura, o Dire-
tor do Meio Ambiente e o Diretor do Turismo, para 
apresentação dos serviços de cada direção, os seus 
progressos e as dificuldades que enfrentam neste 
momento. 

Depois da reunião com os diretores, no segundo dia, 
a Comissão D fez uma fiscalização ao Centro de Pro-
cessamento do Café da Companhia NCBA no suco Es-
tado, à NCBA em Railaco e à Companhia Timor Global 
no suco de Eraulo.

Além disso, a Comissão também visitou 11 grupos 
pecuários no suco Estado e no suco Eraulo, que re-
ceberam sementes de búfalo por parte do Ministério 
da Agricultura, e depois continuou a visita para o 
suco de Gou-olo, para ver diretamente uma irrigação 
construída em 2014, mas destruída pelo rio em 2015 
e até agora abandonada, o que tem dificultado as co-
munidades a fazer produção de arroz.

A Comissão também visitou o Centro de Viveiros 
Regional do Ministério da Agricultura, em Fatucero, 
Gleno, para observar diretamente os viveiros de café, 
e passou ainda pelo Centro de Produção de Ovos, no 
suco Railaco-Leten, para analisar o seu funcionamen-
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to.
Estas atividades de fiscalização foram lideradas pela 
Presidente da Comissão D, Deputada Virgínia Ana 
Belo, acompanhada pelos membros e técnicos da 
Comissão. 

Parlamento Nacional estabeleceu a Comissão de In-
quérito Parlamentar

O Parlamento Nacional estabeleceu a Comissão de 
Inquérito Parlamentar, no dia 29 de outubro de 2018, 
que tomou posse perante o Presidente do Parlamen-
to Nacional, Arão Noé de Jesus, com a duração do 
mandato de novembro até dezembro de 2018.

A Comissão é constituída por 11 membros perma-
nentes e 11 membros suplentes, composta por 5 
bancadas Parlamentares no Parlamento Nacion-
al (Bancada FRETILIN, Bancada CNRT, Bancada PLP, 
Bancada KHUNTO e Bancada PD), com os seguintes 
membros Deputados: Deputado Antoninho Bianco 
(Presidente, efetivo), Deputado Adriano do Nasci-
mento (Vice-Presidente, efetivo), Deputada Ma-
ria Anabela Savio (Secretária, efetiva), Deputado 
Joaquim dos Santos (membro efetivo), Deputado 
Mariano Fatubai Mota (membro efetivo), Deputada 
Maria Fernanda Lay (membro efetivo), Deputada Al-
bina Freitas (membro efetivo), Deputado Domingos 
Carvalho de Araújo (membro efetivo), Deputado Abel 
Pires da Silva (membro efetivo), Deputada Maria An-
gelina Lopes Sarmento (membro efetivo) e Deputado 
António Maria Nobre Amaral Tilman (membro efeti-
vo).

Entretanto, os membros suplentes são: Deputado 
Fabião Oliveira, Deputado Silvino Adolfo Morais, 
Deputado Dario Madeira, Deputada Nélia Soares 
Menezes, Deputada Elvina Sousa Carvalho, Depu-
tado Marcos Xavier, Deputado Patrocino Fernandes 
dos Reis, Deputado Ricardo Baptista, Deputada Ro-
salina Ximenes, Deputado Noé da Silva Ximenes e 
Deputada Olinda Guterres.

O objetivo  de  constituir  esta  comissão  é fiscalizar 
e verificar  143  projetos  no  território  antes  da  re-
alização do pagamento pelo Governo.

No mesmo dia, em sessão Plenária, a Mesa do Par-



lamento Nacional baixou o Projeto de Lei No.2/V (1a) 
- Primeira Alteração à lei no. 13/2005, de 2 de setem-
bro – Lei das Atividades Petrolíferas para a Comissão C e 
para a Comissão D, a fim de que estes elaborem os seus 
relatórios e pareceres, antes da discussão e aprovação 
no Plenário.

Além disso, a Deputada Josefa Álvares Pereira Soares, 
da Bancada Parlamentar FRETILIN, apresentou a sua 
declaração política relativamente às condições das mul-
heres rurais, incluindo a situação política no país, de-
vendo-se procurar soluções e concentrar-se no desen-
volvimento nacional.

A Sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado pe-
los membros da Mesa, e com a presença do Secretário 
de Estado da Comunicação Social, Merícico Juvenal dos 
Reis.

Presidente do Parlamento Nacional realizou a Re-
união Mensal com o Presidente da República 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus da Costa Amaral, realizou a reunião men-
sal com o Presidente da República, Francisco Gu-
terres “Lu-olo”, no dia 30 de outubro de 2018, no 
Palácio Presidencial Ai-tarak-laran, Díli.

Nesta reunião mensal, o Presidente do Parlamen-
to informou o Presidente da República sobre a sua 
participação na reunião de alto nível da União-In-
terparlamentar (UIP), em Genebra, na qual focou 
a utilização dos media sociais como um dos tópi-
cos fundamentais. 

Além disso, passou também a informação relativa 
às atividades e ao funcionamento do Parlamento 
Nacional durante este mês, como a admissão da 
Lei Petrolífera para as comissões competentes, 
designadamente a Comissão das Finanças Públi-
cas (Comissão C) e a Comissão de Desenvolvimen-
to e Economia (Comissão D), e o estabelecimento 
de uma Comissão de Inquérito Parlamentar, en-
tre outros assuntos relacionados com os serviços 
logísticos do Parlamento Nacional.

No fim, o Presidente da República sugeriu ao Par-



lamento Nacional a criação de uma lei para regu-
lar e criminalizar os atos que insultam as pessoas 
nos media sociais. O Presidente da República 
apreciou, também, o serviço desempenhado pelo 
Parlamento Nacional durante este mês.

Parlamento Nacional adia a votação de assentimento 
para o Presidente da República ir a  Roma

O Parlamento Nacional, na reunião Plenária Ordinária, 
no dia 30 de outubro de 2018, adiou a votação de as-
sentimento para o Presidente da República ir a Roma, 
por falta de quorum de deliberativo.  

No período antes da ordem do dia, o Deputado Gilman 
Exposto questionou acerca da água potável das comuni-
dades em Taci Tolu, que foi afetada pela construção da 
estrada na referida área.

Em relação às preocupações do Deputado, o Ministro da 
Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidélis 
Leite Magalhães, informou que, em breve, o ministério 
competente vai tomar uma solução para os problemas.      

A Reunião do Plenário foi presidida pelo Presidente do 
Parlamento Nacional, acompanhado pelos  membros da 
Mesa e com a presença do Ministro da Reforma Legis-
lativa e dos Assuntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.



Delegação do Parlamento Nacional participa na reunião 
Asian Parliament Assembly (APA) Standing Committee 
on Political Affairs and Special Committee on Creation 
of Asian Parliament

De 28 até 31 de outubro de 2018, a delegação do Parla-
mento Nacional participou na reunião Asian Parliament 
Assembly  (APA) Standing Commitee on Political Affairs 
and Special Commitee on Creation of Asian Parliament, 
que se realizou em Gwadar Paquistão. 

O objetivo desta reunião foi discutir a situação política 
atual e a democracia na Região da Ásia. 

Durante a reunião, a delegação de Timor-Leste apresen-
tou a posição de Timor-Leste sobre o direito do povo 
Palestino e o processo da Democracia na Região da Ásia.
Nesta oportunidade, a delegação do Parlamento Na-
cional também reuniu com a delegação do DPR-RI (De-
wan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), em que a 
delegação de Timor-Leste pediu para que apoiasse a 
adesão de Timor-Leste à ASEAN, uma vez que o Parla-
mento Nacional de Timor Leste se tornou Full Member 
na APA, tendo sido somente observador. 

A DPR-RI também pediu apoio a Timor-Leste no Con-
selho de Segurança da ONU, porque, neste momento, a 
Indonésia é um membro Não Permanente do Conselho 
de Segurança da ONU. 

Além disso, a delegação também reuniu com o 
Presidente do Senado do Paquistão e com o Presi-
dente Interino da República Islâmica do Paquistão, 
Muhammad Sadiq Sanjrani, e com o Leader House 
of Representive Paquistão, Syed Shibli Faraz, agra-
decendo ao povo e ao Governo do Paquistão, 
porque, no ano de 1999, a Polícia e os Militares do 
Paquistão também se envolveram na Missão de Paz 
em Timor-Leste.
 
A delegação do Parlamento Nacional de Timor Leste 
foi composta pela Deputada Maria Terezinha da Sil-

va Viegas, pelo Deputado Mariano Assanami 
Sabino Lopes, acompanhados pelo assessor 
Júlio Tomas Pinto.  



Presidente Parlamento Nacional reuniu com a 
delegação Parlamentar da Austrália

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, acompanhado pelos membros da Mesa, 
reuniu com a delegação Parlamentar da Austrália, 
no dia 31 de outubro de 2018.

O representante da delegação Kenneth O’Down 
informou que o objetivo desta visita era fortalecer 
a cooperação entre o Governo da Austrália e o 
Governo de Timor-Leste, principalmente com o 
Parlamento Nacional.

Esta reunião foi um contacto preliminar com os 
novos Deputados para que pudessem partilhar as 
informações sobre o serviço do Parlamento.

Nesta oportunidade, o representante da dele-
gação também convidou os Deputado a realizar 
uma visita ao Parlamento da Austrália.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu o 
apoio do governo da Austrália que começou com 
a intervenção da INTERFET no ano de 1999 para 
assegurar a estabilidade em Timor-Leste e a res-
tauração da independência em 2002.

Também agradeceu ao Governo da Austrália por 
receber os trabalhadores de Timor-Leste para lá 

trabalharem e pediu que continuasse no futuro. 

Depois de reunião com a delegação Parlamentar da Aus-
trália, o Presidente do Parlamento Nacional continuou 
a reunião com o Embaixador da Estónia, Mark Tarmak, 
para discutir assuntos importantes.



A Comissão D realizou a audiência com o assessor MCIA

A Comissão D no Parlamento Nacional, que trata dos 
assuntos relacionados com a Economia e o Desenvolvi-
mento, no dia 31 de outubro de 2018, realizou a audiên-
cia com o assessor do Ministério do Comércio Indústria 
e Ambiente, Taneo Moriyama, e com a sua equipa na 
sala de conferências do Parlamento Nacional.

Durante a audiência, o assessor Taneo Moriyama apre-
sentou o relatório do estudo preliminar do Japan Inter-
national Coperation Agency (JICA) sobre o projeto indus-
trial a implementar pelo JICA em Timor Leste, que inclui 
o estabelecimento do parque industrial a construir em 
Ulmera, Município de Liquiçá.

A Presidente da Comissão D, a Deputada Virgínia Ana 
Belo, apreciou e agradeceu o apoio do JICA durante 
deste período na aceleração e no desenvolvimento na-
cional e pediu para que o apoio continue no futuro. 

Esta audiência pública foi presidida pela Presidente da 
Comissão D, Deputada Virgínia Ana Belo, acompanhada 
pelos membros da comissão.

Parlamento Nacional escolhe Jesuína Maria Ferrei-
ra Gomes para Provedora dos Direitos Humanos e 
Justiça

O Parlamento Nacional, em reunião Plenária or-
dinária, no dia 5 de novembro de 2018, através de 
votação secreta, escolheu Jesuína Maria Ferreira 
Gomes para Provedora dos Direitos Humanos e 
Justiça (PDHJ) com um mandato de 4 anos.

Os candidatos para PDHJ eram 12 pessoas: Ani-
ceto Guro Berteni Neves, Filipe Rodrigues Perei-
ra, Florindo José Cristóvão, Henrique de Oliveira 
Ximenes, Horácio de Almeida, Isabel da Costa Fer-
reira, Jaime Xavier, Jesuína Maria Ferreira Gomes, 
José Luís Oliveira, José Pereira da Conceição, Nívio 
Leite Magalhães e Silveiro Pinto Baptista.

No resultado da eleição, nenhum candidato ultra-
passou 50+1 e, por isso, os dois candidatos, Jesuí-
na Maria Ferreira Gomes e Horácio de Almeida, 
que receberam a maioria de votos, concorreram 
para a segunda ronda, que resultou na vitória da 
candidata Jesuína Maria Ferreira Gomes para a 
provedora com 38 votos contra os 23 votos  an-
gariados pelo candidato de Horácio de Almeida.

Nesta reunião Plenária também não se autorizou 
a deslocação do Presidente da República a Roma 
entre 17 e 26 de novembro de 2018, com 26 vo-
tos a favor, 35 votos  contra  e  0  abstenções.  Os  
Deputados também realizaram votos de pesar 
para com as vítimas da queda do avião da Lion Air 
na Indonésia, com 55 votos a favor, 0 contra e 0 
abstenções.

Além disso, a Presidente do Grupo Mulheres Par-
lamentares de Timor Leste, a Deputada Lídia Nor-
berta Martins, fez uma declaração política sobre a 
comemoração do 43o dia nacional das mulheres 
que se celebra no dia 3 de novembro de 2018.

Esta reunião Planária foi presidida pelo Presidente 



do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa e contou com a 
presença do Ministro da Reforma Legislativa e dos 
Assuntos Parlamentares, Fidélis Leite Magalhães.

As Comissões C e D realizaram uma audiência com o 
Chefe Negociador de Delimitação da Fronteira Maríti-
ma

A Comissão C, que trata dos assuntos das Finanças  
Públicas, e a Comissão D, que trata dos assuntos de 
Desenvolvimento e Economia no  Parlamento   Na-
cional, realizaram uma audiência com o Chefe Nego-
ciador Principal de Delimitação da Fronteira Maríti-
ma, Kay Rala Xanana Gusmão, acompanhado pelo 
Ministro do Petróleo, Ágio Pereira, pelo Jurista da Au-
toridade Nacional do Petróleo e Minerais, José Celes-
tino, pelo Diretor da Timor Gap, Luís M. G. R Martins, 
e pelo Presidente do Instituto do Petróleo e Geologia. 
I. P. G, Hélio Casimiro Guterres, no dia 6 de novembro 
de 2018, na sala de conferências do Parlamento Na-
cional.

Esta audiência teve como objetivo ouvir as ideias 
das entidades relevantes sobre o Projeto de Lei n.o 
1 / V (1a) - Primeira Alteração à Lei n.o 13 / 2005, de 
setembro – Lei das Atividades Petrolíferas, relativa-
mente ao investimento de compra de 30% das ações 
da Conoco Philips, no montante de $350 milhões, 
para facilitar os Deputados na alteração desta lei, de 
forma fácil, justa e sem prejuízo de outros artigos da 
lei petrolífera.

Durante a audiência, o Chefe Negociador Principal 
apresentou ideias para alguns artigos que precisam 
de ser alterados. Além disso,  informou,  também,  
acerca do processo de negociação de delimitação 
da fronteira marítima com o Governo da Austrália 
até à compra das ações da Conoco Philips. Depois de 
acompanhar as explicações do Chefe Negociador, os 
Deputados sugeriram que o Chefe Negociador convo-
casse uma reunião com os líderes das bancadas para 
que estes possam entender este assunto.

O Ministro do Petróleo, Ágio Pereira, e a sua equipa 
também informaram sobre questões técnicas das re-
ceitas do Bayu Undang e do Greater Sunrise no futuro 
como outro campo potencial.



No dia 7 de novembro de 2018, estas duas Comissões 
continuaram a realizar a audiência com a Juíza Jacinta 
da Costa e a sua equipa da Câmara de Contas, para 
discutir sobre a fiscalização preventiva para os atos 
irregulares desta lei.

O Governador do Banco Central de Timor Leste, 
Abrão Vasconcelos, e a sua equipa discutiram mais 
sobre os requisitos e os princípios de diversificação 
de um investimento.

Esta audiência foi presidida pela Presidente da 
Comissão C, a Deputada Maria Fernanda Lay, e 
pela Presidente da Comissão D, a Deputada Virgínia 
Ana Belo, acompanhadas pelos membros das suas 
comissões. 

Parlamento Nacional apreciou o relatório de ativi-
dade do CNE

O Parlamento Nacional em Reunião Plenária or-
dinária, no dia 6 de novembro de 2018, apreciou o 
relatório das atividades da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) de 2017.

O relatório das atividades, apresentado pelo  Presi-
dente do CNE, abordou as atividades da comissão 
durante 2017, como a visão, a missão, a composição 
e o organigrama, o plano estratégico, os recursos 
humanos e o património. Tratou ainda de aspetos 
como a consolidação da instituição; a supervisão do 
recenseamento eleitoral; a atualização da base de da-
dos; a educação cívica; as publicações nos media; a 
organização dos debates dos candidatos às eleições 
presidenciais e dos partidos políticos que concorre-
ram às eleições gerais; a organização de cerimónias 
culturais; o pacto de eleições pacíficas; a supervisão 
do processo de receção das listas de candidaturas, de 
impressão do boletim de votos e do processo de cam-
panha eleitoral; a votação e contagem; a organização 
do apuramento nacional, da auditoria de contas dos 
partidos políticos  de  2017,  das  conferências  na-
cionais e internacionais, incluindo estudos compara-
tivos.   
Depois da apresentação do relatório, a sessão con-
tinuou com a apresentação de perguntas por parte 
dos Deputados e respostas do Presidente do CNE. A 
maioria dos Deputados questionou sobre o período 
da campanha eleitoral, o controlo de atividades dos 
partidos políticos, entre outros assuntos.

Os Deputados demonstraram que continuam a dar 
a confiança e a encorajar o CNE a melhorar o seu 
serviço no futuro, de forma a assegurar o funciona-
mento deste órgão eleitoral independente e impar-
cial.

A apreciação deste relatório realizou-se no período 
da ordem do dia, enquanto no período de antes da 
ordem do dia os Deputados, através de intervenções 



diversas, apresentaram assuntos importantes sobre 
o desenvolvimento do povo e da nação.
Esta Sessão Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa, e contou com a 
presença do Ministro da Reforma Legislativa e As-
suntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Cerimónia de Tomada de Posse da Provedora dos Di-
reitos Humanos e Justiça 

No dia 7 de novembro de 2018, o Presidente do Par-
lamento Nacional,  Arão  Noé  de  Jesus  da  Costa  
Amaral, deu posse à Provedora dos Direitos Humanos 
e Justiça (PDHJ), Sra. Jesuína Maria Gomes Ferreira, 
com um mandato de 4 anos. A cerimónia realizou-se 
na sala de conferências do Parlamento Nacional. 

Depois da tomada de pose, na sua intervenção, a 

Provedora PDHJ disse que é uma instituição inde-
pendente e imparcial a fim de prestar o seu apoio e 
fiscalizar o atos do governo e das entidades públicas. 
Acrescentou que é preciso colaborar na prevenção 
dos atos da violação dos Direitos Humanos e da Boa 
Governação e recomendou ação para correção de 
irregularidades que possam surgir, que não  é  um  
inimigo. O serviço da PDHJ é ouvir e dialogar todos. 
Mesmo assim, apresenta-se como um desafio e en-
contra resistência por parte das autoridades, pedin-
do, por esta razão, o apoio político e moral do Parla-
mento Nacional. 

Entretanto, no seu discurso, o Presidente do Parla-
mento Nacional, indicou que o Provedor dos Direitos 
Humanos e Justiça é um órgão independente, cuja 
função é apreciar e procurar satisfazer as queixas dos 
cidadãos contra os poderes públicos. O Presidente 
acrescentou que o PDHJ tem um papel fundamental 
na construção de uma cidadania ativa e na edificação 
do Estado de Direito democrático.

Participar nesta cerimónia da tomada de pose a 
Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria An-
gelina Lopes Sarmento, os Líderes das Bancadas Par-
lamentares, os Deputados da Comissão A, o Ministro 
da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, 
Fidélis Leite Magalhães, o Provedor cessante, Sr. Sil-
veiro Pinto Baptista, o Adjunto do PDHJ, Sr. Horácio 
Almeida, e outros convidados. 



A Comissão F realizou uma Audiência Pública com a 
Organização Mundial de Saúde

A Comissão F, que trata de assuntos relacionados 
com Saúde, Segurança Social e Igualdade de Géne-
ro, realizou uma audiência pública com a Organ-
ização Mundial de Saúde (world health organization 
(WHO)), no dia 7 de novembro de 2018, na sala da 
Comissão F. 

Nesta audiência, discutiram sobre a Cooperação en-
tre a Comissão F e a Organização Mundial de Saúde 
para esta dar o apoio técnico à comissão. O apoio 
técnico da Organização Saúde Mundial tem por base 
a prestação de informação técnica aos Deputados 
sobre assuntos específicos, nomeadamente a imu-
nização, o tabaco, a saúde materna infantil, a doença 
rubéola, a tuberculose e a malnutrição das crianças, 
bem como outros assuntos ligados à área da saúde.
A Presidente da Comisso F, Sra. Maria Gorumali Bar-
reto, disse que o estabelecimento da cooperação 
entre a Comissão F e a WHO tem por objetivo trans-
mitir conhecimentos aos deputados, principalmente 
na área de saúde, para facilitar no seu trabalho de 
fiscalização.  

A Audiência Publica presidida pela Presidente da 
Comissão F, Deputada Maria Gorumali Barreto e 
acompanhado pelos seus membros da Comissão, 
contou com a presença de  Representante  da  Or-
ganização Mundial de Saúde em Timor Leste, Dr. Ra-
jesh Pandav e a sua Comitiva. 

Comissão C realizou audiência com OCD, UPM e 
Chefe Gabinete do Primeiro-Ministro

A Comissão de Finanças Públicas (Comissão C) do 
Parlamento Nacional, no dia 8 de novembro de 2018, 
realizou uma audiência com a OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Económico), a 
UPM (Unidade, Planeamento e Monitorização) e o 
Chefe do Gabinete do Primeiro-Ministro, na sala da 
Comissão C.

Durante a audiência, discutiu-se a implementação da 
reforma das finanças públicas e o livro orçamental 
para 2019. 

Os Deputados da Comissão C apreciaram o esforço 
da OCDE e da UPM e sugeriram ao Gabinete do 
Primeiro-Ministro que se fizessem as próximas pro-
duções dos livros orçamentais em duas versões, uma 
em Português e outra em Tétum, a fim de facilitar os 
Deputados.

Esta audiência foi presidida pela Presidente da 
Comissão C, Deputada Maria Fernanda Lay, acom-
panhada pelos membros da Comissão.



Comissão E fiscalizou a Ponte de Camea 

A Comissão de Assuntos de Infraestruturas (Comissão 
E) do Parlamento Nacional realizou a sua fiscalização 
à construção da Ponte de Camea, localizada na Al-
deia Ailok-laran, Suco Camea, Posto Administrativo 
Cristo Rei, Município de Díli, no dia 8 de novembro 
de 2018.

A realização da atividade de fiscalização teve por 
base uma queixa da autoridade local à Comissão E, 
sobre a construção da ponte referida muito próxi-
ma do muro da subestação de eletricidade da área 
referida.

Nesta fiscalização, a Comissão recebeu as expli-
cações da Diretora  da  Companhia  Chegue  Rau,  
Unipessoal Lda., Luciana da Costa, sobre o processo 
de construção da ponte, com o acompanhamento 
do técnico da ADN (Agência de Desenvolvimento Na-
cional). A Diretora referiu que o projeto estava real-
mente concluído, mas, devido ao impasse político do 
ano passado, a construção foi prejudicada.  

O Projeto teve um financiamento de $398,471 e a 
sua construção começou no mês de julho de 2017.
Esta fiscalização foi liderada pelo Presidente da 
Comissão E, Deputado Abel Pires, acompanhado pe-
los Membros da referida Comissão.

GMPTL comemora o dia nacional das mulheres nos 
municípios de Baucau, Ermera e Liquiçá

O Grupo das Mulheres Parlamentares  de  Ti-
mor-Leste (GMPTL)  comemorou  o  43º  dia  nacional  
das  mulheres nos municípios de Baucau, de Ermera 
e de Liquiçá, no dia 8 de novembro de 2018.

Nesta comemoração, a GMPTL realizou o Seminário 
com o tema «Hamutuk Promove Feto iha Carei-
ra Profissional Foti Decisão  iha  Setor  Publico  no  
Privado»,  que  se  realizou  no  Município  de  Bau-
cau,  liderado pela Deputada Maria Anabela Savio e 
pela sua  equipa.  No  Município   de   Ermera,   foi   
liderado  pela  Vice-Presidente do  Parlamento  Na-
cional, Deputada  Maria Angelina Lopes Sarmento 
e pela sua equipa e, no Município de Liquiçá, pela 
Presidente da GMPTL, a Deputada Lídia Norberta 
Martins e pela sua equipa.

As matérias discutidas nestes seminários foram: 
Oinsá promove feto sira iha função Publica hodi hola 
parte iha carreira profissional no foti decisão, Oinsá 
feto sira-nia luta ba desenvolve capacitação no pro-
move feto sira iha careira profissional no foti decisão, 
Papel Parlamento Nacional hodi promove feto iha 
carreira profissional no hamutuk promove feto iha 
carreira profissional, foti decisão iha setor publico 
no setor privado. Os oradores foram elementos da 
Função Pública, membros da GMPTL, da Sociedade 
Civil, mulheres empresárias e outros.



Parlamento Nacional recebeu a Proposta de OGE 
2019 

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, no dia 8 de novembro de 2018, recebeu ofi-
cialmente a Proposta do Orçamento Geral de Estado 
(OGE) 2019 da Ministra das Finanças em exercício, 
Sara Lobo Brites, acompanhada pelo Ministro da 
Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidé-
lis Leite Magalhães, no Gabinete do Presidente do 
Parlamento Nacional.

O montante do OGE entregue ao  Parlamento  Na-
cional atinge um montante de $1.827 milhões (um 
bilião, oitocentos e vinte e sete milhões), dividido 
pelas seguintes categorias: Salários e Vencimentos - 
$214 milhões; Bens e Serviços - $478 milhões; Trans-
ferências Públicas - $705 milhões; Capital Menor 
- $29 milhões; e Capital de Desenvolvimento - $400 
milhões.      
A Proposta de OGE vai baixar, em breve, às Comissões 
Especializadas Permanentes, antes de se realizar a 
discussão e aprovação no Plenário.

Durante os seminários, as participantes também ti-
veram oportunidade para perguntar aos oradores 
sobre o desenvolvimento nacional relacionado com 
a participação das mulheres.   



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com os 
representantes da MUTL

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanhado pelos chefes das bancadas, o 
Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, e o seu Adjunto, João Rui Amaral, 
reuniu com os representantes da MUTL (Movimen-
to Universitário de Timor-Leste), Abílio S. Ximenes, 
Novelinho dos Santos, Natalino Barros, Ela Variana 
Seja, Noé Bernardino Ximenes e Ilídio da Silva, no dia 
8 de novembro de 2018, na sala de conferências do 
Parlamento Nacional.

Esta audiência teve como objetivo esclarecer sobre 
a decisão de recolha dos carros dos ex-Deputados da 
III Legislatura, incluindo a decisão de comprar novos 
carros para os Deputados da V Legislatura.

O Presidente do Parlamento Nacional informou que o 
Parlamento Nacional tem feito muitos esforços para 
recolher os carros da III Legislatura. Quanto à decisão 
para compra de novos carros, justificou que, neste 
momento, alguns Deputados da V Legislatura não 
têm transporte para facilitar o seu serviço.

O Presidente do Parlamento Nacional participou na 
comemoração do X aniversário da Fundação Luta Ba 
Futuro

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, participou na comemoração do X aniversário 
da Fundação Luta ba Futuro, no dia 9 de novembro 
de 2018, no Município Manufahi.

Antes de comemorar o aniversário desta fundação, o 
Presidente do Parlamento visitou o Suco de Betano 
para ver diretamente as casas das famílias oferecidas 
por esta fundação.

O Presidente do Parlamento Nacional foi orador no 
seminário para comemorar este aniversário com o 
tema «Visão Parlamento Nacional nu’udar Repre-
sentante povo no sociedade Civil nia função nu’udar 
controlo social iha Desenvolvimento Nacional». Se-
gundo o Presidente do Parlamento Nacional, o papel 
da sociedade civil no desenvolvimento nacional é vis-
to em dois aspetos. No aspeto de implementação do 
programa do Governo, o papel da sociedade civil, em 
conjunto com o Estado, é implementar o programa do 
Governo e a sociedade civil é um agente de controlo 
social, ou seja, a sociedade civil é uma organização 
não-governamental que, diretamente, faz supervisão 
e observação da realidade da implementação do pro-
grama do Governo.

Depois de seminário, o Presidente do Parlamento Na-
cional e a sua comitiva  visitaram  a  feira  local,  or-
ganizada por esta fundação, e encerram-na.

Nesta oportunidade, o Presidente do Parlamento Na-
cional também visitou a Administração do Município 
Manufahi e reuniu-se com o Administrador Interino e 
com a sua comitiva.

Os participantes nesta comemoração do aniversário 
foram o Presidente  do  Parlamento  Nacional,  o  
Presidente da Autoridade do Município Manufahi, o 



Comandante da PNTL do Município e outros convi-
dados.

OGE para 2019 baixou às Comissões Especializadas 
Permanentes 

O Parlamento Nacional, em reunião Plenária or-
dinária, no dia 13 de novembro de 2018, baixou a 
Proposta de Orçamento Geral de Estado (OGE) para 
2019 à Comissão C, que trata dos assuntos das Fi-
nanças Públicas, e a outras Comissões Especializa-
das Permanentes, para realizar as audiências com os 
ministérios relevantes antes de debater no Plenário.
Nesta Reunião Plenária, também se realizou o voto 
de homenagem às vítimas do Massacre de Santa 
Cruz, com 59 votos a favor, 0  contra  e  0  abstenções.  
Nestes votos de homenagem, os Deputados pediram 
ao Governo que criasse condições para os sobre-
viventes e que continue a procurar os restos mortais.

Depois da homenagem às vítimas do Massacre de 
Santa Cruz, continuou-se a leitura do relatório do 
levantamento de imunidade pela Comissão A,  que 
trata dos assuntos sobre a  Constituição  e  Justiça,  
acerca do pedido de suspensão de funções para fins 
de procedimento de processo penal do Deputado 
António da Conceição, com 57 votos a favor, 3 contra 
e 1 abstenção. Também foi realizada a votação para o 
pedido de autorização para prestação de declaração 
por escrito pelo Deputado Mariano Assanami Sabino, 
com 53 votos a favor, 3 contra e 4 abstenções. 

Também nesta Sessão Plenária, a bancada do Gover-
no, através do chefe da bancada CNRT, o Deputado 
Duarte Nunes, pediu para que a Mesa reagendasse 
o assentimento da  deslocação  do  Presidente  da   
República a Roma, mas parte da oposição não con-
cordou e pediu para que o Presidente do Parlamen-
to Nacional enviasse uma carta  ao  Presidente   da  
República antes do reagendamento deste assenti-
mento.

Esta reunião Plenária foi presidida pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-



panhado pelos membros da Mesa, e contou com a 
presença do Ministro da Reforma Legislativa e Assun-
tos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Parlamento Nacional aprovou o Projeto de Lei N.o 
2/V (1a) - Primeira Alteração à Lei N.o 13/2005 de 2 
de setembro, a Lei das Atividade Petrolíferas

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária ex-
traordinária, no 14 de novembro de 2018, aprovou 
o Projeto de Lei N.o 2/V (1a) - Primeira Alteração à 
Lei N.o 13/2005 de 2 de setembro, a lei das Atividade 
Petrolíferas, com 37 votos a favor, 22 contra e 0 ab-
stenções.

O debate para este projeto de lei durou durante dois 
dias, 13 e 14 de novembro, e o projeto teve como 
proponentes o Deputado Duarte Nunes (CNRT), o 
Deputado Cornélio da Conceição Gama ‘L7’ (PLP), o 
Deputado António M. Nobre Amaral Tilman (KHUN-
TO), o Deputado António da Conceição (PD) e o Dep-
utado Gilman F. dos Santos (UDT/FM).

Esta alteração da lei teve como objetivo tornar legal 
a compra de 30% das ações da companhia Cono-
coPhilips, num montante de $350 milhões, que é pre-
ciso pagar até ao dia 31 de março de 2019. 

Depois da aprovação final global, a Comissão Espe-
cializada vai preparar a redação definitiva antes de a 
enviar ao Presidente do Parlamento Nacional, para 
que, através de decreto parlamentar, seja enviada ao 
Presidente da República. 

Nesta sessão Plenária também se realizou o voto de 
pesar ao saudoso André da Costa Belo «L4», que fa-
leceu no dia 12 de novembro de 2018, com 55 votos 
a favor, 0 contra e 0 abstenções.

Além  disso,  também  se  fizeram  votos  de  
comemoração  dos  100  anos  do  Armistício  que  
pôs  fim à Primeira  Guerra  Mundial,  com  55  votos  
a  favor,  0 contra e 0 abstenções.  

Esta reunião Plenária foi presidida pelo Presidente 



do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa 
Amaral, acompanhado pelos membros da Mesa. 

O Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Presidente da República

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, no dia 14 de novembro de 2018, reuniu com o 
Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, 
no Palácio Presidencial, no Bairro Pité, Díli.

Esta reunião teve como objetivo informar ao Presi-
dente da República sobre o pedido de reagenda-
mento do assentimento da viagem do Presidente da 
República a Roma.

O Presidente do Parlamento Nacional informou que 
o Presidente da República espera uma carta oficial da 

Santa Sé para, depois, pedir assentimento ao Parla-
mento Nacional. 



A Comissão F realizou a fiscalização ao HNGV 

A Comissão F do Parlamento Nacional, que trata dos 
assuntos de Saúde, Segurança Social e Igualdade de 
Género, no dia 15 de novembro de 2018, realizou 
a fiscalização ao Hospital Nacional Guido Valadares 
(HNGV) e ao Centro de Saúde Vera Crus em Díli.

Esta fiscalização teve como objetivo observar direta-
mente as condições do HNGV e do Centro de Saúde, 
para que os Deputados e os membros da comissão 
possam dar opinião e contribuir para a discussão do 
Orçamento Geral de Estado 2019, principalmente so-
bre o Orçamento do Ministério da Saúde.

Durante a fiscalização, os Deputados também re-
uniram com o Diretor dao HNGV, Doutor Aniceto 
Cardoso Barreto SpA. M. Kes, para ouvir sobre as di-
ficuldades que o HNGV está a enfrentar.

Os lugares que a comissão fiscalizou foram: a sala 
da Unidade Histopatologia, o Laboratório Nacional, 
a Enfermaria da Pediatria, a Sala de Maternidade, a 
construção do lugar para a máquina de hemodialise, 
a cozinha do Hospital Nacional e a Unidade de Banco 
de Sangue Nacional.

Esta fiscalização também foi realizada ao Centro de 
Saúde Vera Crus, no Município de Díli, para observar 

diretamente as condições deste centro de saúde. 

Esta atividade de fiscalização foi liderada pela Presi-
dente da Comissão F, Deputada Maria Gorumali Bar-
reto, acompanhada pelos membros da comissão e 
por técnicos.



Secretário-Geral do Parlamento Nacional reuniu com 
a delegação do Hospital Siloam, Bali, Indonésia

O Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, acompanhado pelo seu Adjunto, 
João Rui Amaral, e os diretores, reuniu com o Chefe 
da Divisão de Empresa de Contrato e Parceiros, do 
Hospital Siloam, Bali, Indonésia, Devina Notoatmod-
jo, e a sua equipa, no dia 16 de novembro de 2018, 
na Sala de Conferências do Parlamento Nacional.

Esta reunião serviu para discutir a cooperação entre 
o Parlamento Nacional e o Hospital Siloam no futuro, 
nomeadamente a continuidade do contrato, os  pa-
gamentos financeiros e as assistências médicas para 
os membros e funcionários do Parlamento Nacional, 
que começou no ano de 2015 e se estendeu a 2017.
Como resultado desta reunião, o Secretariado vai in-
formar o Presidente do Parlamento Nacional, incluin-
do as Comissões competentes, para que seja tomada 
uma decisão.

Na mesma dia, o Adjunto do Secretário-Geral também 
reuniu com o representante do Manipal Hospitals, 
NG  Wai Kit, para discutir sobre a cooperação entre o 
Parlamento Nacional e o Manipal Hospitals no futuro
Depois da reunião, o Secretário-Geral entregou lem-
branças à delegação do Hospital Siloam, e o Manipal 
Hospitals, como símbolo de amizade, e em nome do 
Parlamento Nacional.

Comissão A realizou fiscalização na RAEOA-ZEESM

A Comissão  A  do Parlamento Nacional, que trata 
de assuntos  Constitucionais  e  Justiça,  realizou  fis-
calização durante dois dias na Região Administrativa 
Especial Oecússi Ambeno (RAEOA), para observar di-
retamente o processo de desenvolvimento da Zona 
Especial Económica Social de Mercado (ZEESM).

A fiscalização, que se realizou nos dias 15 e 16 de 
novembro de 2018, começou com a reunião com  
o  representante da autoridade da RAEOA, Arsénio 
Paixão Bano e a sua equipa, para falar sobre os pro-
cessos das construções, principalmente a construção 
de um Hotel Cinco Estrelas que afetou a propriedade 
de algumas comunidades.

Durante a fiscalização, a Delegação da Comissão A re-
uniu com as comunidades afetadas pela construção 
deste hotel e observou diretamente as suas obras.

Além disso, a Comissão A também visitou os edifícios 
do Tribunal, da Procuradoria e Defensoria Pública da 
RAEOA para observar diretamente as condições des-
tas instituições do Estado, incluindo ouvir as preocu-
pações que estas instituições enfrentam.



Esta fiscalização foi liderada pela Presidente da 
Comissão A, Deputada Carmelita Caetano Moniz, 
acompanhada pelos membros da Comissão e os téc-
nicos.

  

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com a As-
sociação dos Veteranos

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noe de 
Jesus, reuniu com o Presidente da Associação dos 
Veteranos, Eduardo da Costa “Malik-Metan”, e a sua 
equipa no Gabinete do Presidente Parlamento, no 
dia 19 de novembro de 2018.

Nesta reunião, o Presidente da Associação  dos  Vet-
eranos forneceu informações relativas aos serviços 
desta associação, como a investigação e a verificação 
dos dados dos veteranos desde a capital ao estrangei-
ro.
O Presidente do Parlamento Nacional apreciou o 
serviço da associação e espera  que  continue   a   
melhorar no futuro.



Primeiro dia das Audiências Públicas com os 
Ministérios

O Parlamento Nacional, através das suas Comissões 
Especializadas Permanentes, no dia 19 de novembro 
de 2018, começou as Audiências Públicas com os 
Ministérios sobre a Proposta do Orçamento Geral de 
Estado para 2019.

As audiências com os Ministérios servirão para se 
discutir a execução do Orçamento Geral de Estado 
para 2018 e, principalmente, para a discussão do 
Orçamento Geral de Estado para 2019.

As audiências do primeiro dia foram: a Comissão A, 
que trata assuntos Constitucionais e Justiça, realizou 
uma audiência com o Chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República, o Gabinete do Primeiro-Ministro, o 
Ministro de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministros, a Unidade de Planeamento, Monitorização 
e Avaliação (UPMA), a Inspeção Geral do Estado, o 
Arquivo e Museu da Resistência Timorense, o Cen-
tro Nacional Chega, o Gabinete de Apoio à Sociedade 
Civil e o G7+.

A Comissão B, que trata assuntos de Negócios Es-
trangeiros, Defesa e Segurança, a Comissão C, que 
trata assuntos de Finanças Públicas, a Comissão D, 
que trata assuntos de Economia e Desenvolvimento, 
a Comissão E, que trata assuntos de Infraestruturas, 
e a Comissão G, que trata assuntos de Educação, 
Juventude, Cultura e Cidadania, fizeram audiências 
com o Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos 
Parlamentares, o Ministro de Estado da Presidência 
e Conselho de Ministros, a UPMA  e a Inspeção Geral 
do Estado.

Na parte da tarde, a Comissão G continuou a audiên-
cia com a Ministra da Educação, Juventude e Despor-
to; as Comissões C e D tiveram audiência  com  o  
representante do Ministro Coordenador dos Assun-
tos Económicos, o Ministério do Turismo, Comércio 
e Indústria e a Agência de Investigação e Fiscalização 

da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P 
(AIFAESA).
A Comissão F fez audiência com a Comissão Nacional 
dos Direitos das Crianças e a Comissão Nacional do 
Combate ao HIV-SIDA.

Estas audiências públicas vão continuar no dia 20 
de novembro de 2018 com outros Ministérios rele-
vantes.

Comissão A

Comissões,  B, C e E



Comissão C e D

Comissão F

Comissão G

Segundo dia das Audiências das Comissões Especial-
izadas Permanentes com o Governo

As Comissões Especializadas Permanentes do Par-
lamento Nacional, no dia 20 de novembro de 2018, 
continuaram a realização das audiências com o Gov-
erno sobre a Proposta de Orçamento Geral de Estado 
para 2019.

No segundo dia de manhã, as audiências com as 
Comissões Especializadas e os Ministérios relevantes 
foram as seguintes: a Comissão A, que trata assuntos 
Constitucionais e Justiça, realizou a audiência com 
o Ministério da Justiça, a Polícia Científica de Inves-
tigação Criminal, a Defensoria Pública, o Centro de 
Formação Jurídica e Notariado e Prisão e o Secretário 
de Estado de Terras e  Propriedades  (Serviço  Na-
cional Cadastral, Direção de Terras e Propriedades); 
a Comissão D, que trata assuntos de Economia e De-
senvolvimento, realizou a audiência com o Ministério 
da Agricultura; a Comissão G, que trata assuntos de 
Educação, Juventude, Cultura e Cidadania, realizou 
a audiência com o Secretário de Estado da Comuni-
cação Social. 

Na parte da tarde, a Comissão A realizou audiên-
cia com o Ministério da Administração Estatal e o 
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral; a 
Comissão C e a Comissão G realizaram a audiência 
com o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, 
acompanhado pelo Reitor da Universidade Nacional 
de Timor Lorosa’e (UNTL), a Agência Nacional para 
Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) e a CA 
do FDCH; e a Comissão D realizou audiência com o 
Secretário de Estado do Ambiente.

Durante as audiências discutiu-se a execução do 
OGE 2018 e a Proposta de OGE para 2019 de cada 
Ministério.



Estas audiências públicas vão continuar no dia 26 
de novembro de 2018, com outros Ministérios rele-
vantes.

Comissão A

Comissão C e G

Comissão D

Comissão F

Comissão G

Parlamento Nacional realizou voto de pesar pelas 
vítimas do Suco Kuluhun  

O Parlamento Nacional, em Reunião Plenária extraor-
dinária no  dia  21  de  novembro  de  2018,  realizou 
o voto de pesar às vítimas dos tiros perpetrados por 
membros da Polícia Nacional de Timor-Leste, no dia 
18 de novembro de 2018, com 59 votos a favor, 0 
contra e 0 abstenções.

Deste acontecimento resultou a morte de três jovens, 
sendo que outros cinco ficaram gravemente feridos. 
Os três jovens que morreram chamavam-se Erik Joni 
Robertus Bria, Luís Kevin Saldanha Belo e o Leonildo 
Eduardo Siqueira Ximenes. 



Esta Sessão Plenária foi presidida pelo Presidente do 
Parlamento Nacional,  Arão  Noé  de  Jesus,  acom-
panhado pelos membros da Mesa.

Presidente do Parlamento Nacional realizou a 
reunião mensal com o Presidente da República

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, realizou a reunião mensal com o Presidente 
da República, Francisco Guterres Lu-olo, no dia 21 
de novembro de 2018, no Palácio Presidencial, Bair-
ro-Pite, Díli.

Durante a reunião, o Presidente do Parlamento Na-
cional informou o Presidente da República sobre o 
funcionamento do Parlamento Nacional durante o 
mês. Comunicou, também, que neste momento o 
Parlamento Nacional está a realizar as audiências 
públicas com o Governo, através dos Ministérios, so-
bre a Proposta de Lei do Orçamento Geral de Estado 
(OGE) para 2019 e a respetiva calendarização do de-
bate.

Além disso, foi abordado o voto de pesar às vítimas 
do acontecimento do suco Kuluhun, no dia 18 de no-
vembro de 2018, e a agenda sobre o assentimento 
da deslocação do Presidente da República ao Reino 

de Marrocos, deslocação essa que o Presidente da 
República cancelou devido ao processo de discussão 
do OGE.



Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação re-
uniu com o Presidente do Parlamento Nacional

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
Dionísio Soares Babo, reuniu com o Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, no dia 22 
de novembro de 2018, no gabinete do Presidente do 
Parlamento Nacional.

Esta reunião teve como objetivo informar o Presi-
dente do Parlamento Nacional sobre o serviço do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
principalmente as cooperações multilaterais que pre-
cisam do apoio do Parlamento Nacional. 

O Presidente do Parlamento Nacional apreciou o 
esforço do serviço do Ministério dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, nomeadamente o de ex-
pandir as cooperações com outros países para desen-
volver o povo e a nação.

Ainda na parte da manhã, o Presidente do Parla-
mento Nacional reuniu também com os Presidentes 
das Comissões, para discutir a alteração da calen-
darização das Audiências Públicas que vai realizar no 
dia 26 de novembro de 2018.

Funcionários do Parlamento Nacional tiveram for-
mação da Assembleia da República

Os funcionários do Parlamento Nacional receberam 
formação da Assembleia da República de Portugal, 
durante a semana de 19 a 23 de novembro, no ex-ed-
ifício do Ministério das Finanças.

Esta formação realizou-se com base no protoco-
lo de cooperação entre o Parlamento Nacional de 
Timor-Leste e a Assembleia da República de Por-
tugal, nomeadamente no que diz respeito à ação  
11  - capacitação sobre a elaboração dos planos 
de atividades, relatórios anuais e orçamentos das 
comissões; ação 12 -  capacitação sobre a organização 
de audiências e eventos públicos no âmbito dos pro-
cessos legislativos e de fiscalização; ação 23 -  apoio 
ao desenvolvimento e implementação de um siste-
ma de definição, análise e avaliação das funções dos 
recursos humanos parlamentares; ação 24 -  apoio 
à elaboração e implementação de planos de desen-
volvimento profissional para os funcionários; e ação 
32 - apoio ao estabelecimento e funcionamento do 
centro de formação parlamentar.

O Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adeli-
no Afonso de Jesus, agradeceu aos formadores da 
Assembleia da República terem partilhado os seus 
saberes e experiências com os funcionários, de for-
ma a melhorarem os conhecimentos dos mesmos e, 
assim, contribuírem para a melhoria do serviço no 
dia a dia. O Secretário-Geral pediu, também, que es-
tas formações se repitam no futuro.

Durante a formação, além da apresentação da 
matéria aos participantes, houve ainda tempo para 
sessões de perguntas e respostas, principalmente so-
bre a matéria ligada diretamente ao trabalho diário.



Participaram 66 funcionários nesta formação, que foi 
facultada pelos formadores Joaquim Ruas, Pedro Pa-
checo e Marta Coutinho.

Presidente do Parlamento Nacional inaugurou o novo 
edifício da IOB PLAZA

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanhado pela Vice-secretária da Mesa, 
Deputada Isabel Maria B. F. Ximenes, inaugurou o 
novo edifício da IOB PLAZA (Institute Of Bussines 
PLAZA), na Aldeia São José, Suco Manleuana, Posto 
Administrativo Dom Aleixo, Município de Díli, no dia 
23 de novembro de 2018.

O Presidente do Parlamento Nacional, no seu discur-
so, disse que a criação de uma educação de maior 
qualidade não é fácil, mas também não é muito difícil, 
e que o Estado pode criar condições, mas também 
deve ter o apoio das famílias, dos estudantes, bem 
como deve existir qualidade dos educadores e insta-
lações de ensino completas.

O Estado de Timor-Leste tem a obrigação de desen-
volver o povo e viver com mais qualidade de edu-
cação. 

Nesta cerimónia de inauguração, o Presidente do 
Parlamento Nacional, acompanhado pelo Reitor da 
IOB e os convidados, assinou a placa e visitou ainda 
a Biblioteca, o laboratório multimédia e outras salas.



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com o 
Vice-Ministro da Administração Estatal

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, reuniu com o Vice-Ministro 
da Administração Estatal, Abílio José Caetano, e a sua 
equipa, no dia 23 de novembro de 2018, no Gabinete 
do Presidente do Parlamento Nacional.

Nesta reunião, o Vice-Ministro da Administração Es-
tatal informou sobre a preparação do 43º Aniversário 
da Comemoração  do  28  de  novembro,  dia  da  
Proclamação da Independência, que se vai realizar 
no Palácio do Governo.

Para comemorar este dia histórico, o Governo, através 
de Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, 
vai organizar uma feira de dia 25 a 27 no Centro de 
Convenções de Díli (CCD). A comissão organizadora 
também organizará uma missa de agradecimento no 
dia 27, na igreja Motael, Díli, às 09h00.

Esta comemoração do 28 de novembro vai ser presi-
dida pelo Presidente da República, Francisco Guterres 
Lu-Olo, e na parte da tarde o hastear da bandeira será 
presidido pelo Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral.

Presidentes das Comissões F, G e GMPTL participam 
na campanha «loron 16 ativismo violência hassoru 
feto no labarik feto»

A Presidentes  da  Comissão F  do  Parlamento   Na-
cional, que trata assuntos de Educação, Saúde, Segu-
rança Social e Igualdade de Género, Deputada Ma-
ria Gorumali Barreto, e os membros da Comissão, a  
Presidente da Comissão G, que trata  assuntos  de   
Educação, Juventude, Cultura e Cidadania, Deputada 
Albina Marca Freitas, e a Presidente da GMPTL (Grupo 
Mulheres do Parlamentares de Timor Leste), Deputa-
da Lídia Norberta dos Santos, e os respetivos mem-
bros, participaram na cerimónia «Campanha Loron 
16 Ativismo Violência Hassoru Feto no Labarik Feto» 
com o tema Hapara Forma Violência Oin-oin Hasso-
ru Feto no Hateten Lae ba Violência Hassoru Feto no 
Labarik Feto, que foi organizada pela Secretária de 
Estado da Igualdade e Inclusão, no dia 25 de novem-
bro de 2018, no Posto Administrativo de Maubisse, 
Município de Ainaro.

No seu discurso, a Presidente da Comissão F, disse 
que para concretizar Lae ba Violência Hassoru Feto 
no Labarik Feto Sira é preciso trabalho conjunto com 
os parceiros, principalmente com os homens, e é 
igualmente preciso uma legislação para garantir e de-
fender este direito.

Nesta cerimónia, também se distribuíram camisolas 
com a mensagem «Mai Ita Hotu Rona, Respeita no 
Considera ba Malu no Hadomi Malu» ao Administra-
dor do posto Administrativo de Maubisse, ao Chefe 
de Suco de Maubisse, ao Comandante da PNTL de 
Maubisse e aos representantes das mulheres, dos es-
tudantes e dos professores, com o objetivo de sensi-
bilizar para os assuntos das mulheres e meninas nas 
comunidades e para contribuir para o desenvolvi-
mento nacional.

Participaram nesta cerimónia estudantes, autoridade 
locais, o Comandante  da  PNTL  e  a s ua  equipa,  o  rep-
resentante dos parceiros da Secretária de Estado da 



Igualdade e Inclusão, o representante do Ministério 
da Solidariedade Social  e  Inclusão,  o   representante 
da Comissão da Função Pública,  a  Plan Internacion-
al, the Asian Foundation, Australian-Aid, UNFPA, UN 
Women, Nabilan e From the People of Japan. 

Terceiro dia das Audiências das Comissões Especial-
izadas Permanentes com o Governo 

As Comissões Especializadas Permanentes do Par-
lamento Nacional, no dia 26 de novembro de 2018, 
continuaram as suas audiências públicas com os 
Ministérios relevantes sobre a Proposta de Orçamen-
to Geral do Estado (OGE) 2019 e a execução do OGE 
2018. 

No terceiro dia de manhã, as audiências com as 
Comissões Especializadas e os Ministérios relevantes 
foram as seguintes:  a Comissão A,  que trata assun-
tos Constitucionais e Justiça, realizou a  audiência 
pública com o Presidente do Tribunal de Recurso e 
o Procurador-Geral da República; a Comissão B, de 
Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança, realizou 
a audiência pública com o Ministério dos Negóci-
os Estrangeiros e Cooperação; a Comissão C, de Fi-
nanças Públicas, a Comissão D, de Economia e De-
senvolvimento, a Comissão E, de Infra-estruturas, e 
a Comissão F, de Educação, Saúde, Segurança Social 
e Igualdade de Género, realizaram as suas audiências 
com a Ministra das Finanças em exercício, acompan-
hada pelo Coordenador da Comissão da Reforma Fis-
cal e com o Ministro do Planeamento e Investimen-
to Estratégico acompanhado pelo CAFI, CNA, ADN e 
pelo Secretário de Estado dos Grandes Projetos. Por 
fim, a Comissão G, de Educação, Juventude, Cultura e 
Cidadania, realizou a sua audiência com o Ministro do 
Ensino Superior, Ciência e Cultura e com o Secretário 
de Estado da Arte e Cultura.

Na parte da tarde, a Comissão A reuniu-se com o 
Serviço da Administração e Cooperação e Provedo-
ria dos Direitos Humanos; a Comissão B reuniu-se 
com  o Serviço Nacional de Inteligência; a Comissão 
D  realizou a audiência pública com o Banco Central 
de Timor-Leste e Banco Nacional de Comércio de Ti-
mor-Leste; a Comissão F reuniu-se com o Hospital 
Nacional Guido Valadares, o Laboratório Nacional, o 
SAMES e o Instituto Nacional de Saúde; a Comissão 



G reuniu-se com o Secretário de Estado da Juventude 
e Desporto.

Estas audiências publicas vão continuar no dia 27 
de novembro de 2018 com outros Ministérios rele-
vantes. 

Comissão A

Comissão B

Comissão C,D,E e F

Comissão D

Comissão G



Presidente do Parlamento Nacional reuniu com a 
Provedora dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, reuniu-se com a Provedora 
dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ), Sra. Jesuína 
Maria Gomes Ferreira, e a sua equipa, no dia 27 de 
novembro de 2018, no Gabinete do Presidente do 
Parlamento Nacional.

Nesta reunião, a Provedora informou sobre as 
comemorações dos dias relacionados com os Direi-
tos Humanos, nomeadamente a Celebração do 70º 
Aniversário da Declaração Universal Direitos Hu-
manos, a 10 de dezembro, e o dia do Combate à Cor-
rupção, no dia 9.

A Sra. Provedora também informou que a PDHJ, jun-
tamente com outras entidades como a CAC, a Socie-
dade Civil, o Chefe da Casa Civil e a Unidade de Asses-
soria dos Direitos Humanos da ONU, vai realizar um 
debate na televisão e passar também um filme sobre 
Direitos Humanos na televisão.

Estas atividades finalizarão com um Marcha pelos Di-
reitos Humanos que, conforme o plano, começará em 
Aitarak-laran e acabará no Centro de Convenções de 
Díli (CCD).

Por fim, a Sra. Provedora convidou o Presidente do 
Parlamento Nacional para marcar a sua presença nos 
dias referidos.  



Quarto dia das Audiências Públicas das Comissões Es-
pecializadas Permanentes com o Governo

As Comissões Especializadas Permanentes do Par-
lamento Nacional, no dia 27 de novembro de 2018, 
continuaram as suas audiências públicas com o Gov-
erno, através dos Ministérios relevantes, sobre a 
Proposta de Orçamento Geral de Estado (OGE) para 
2019 e a execução do OGE 2018.

Neste dia, na parte da manhã, as audiências foram 
as seguintes: a Comissão A, que trata assuntos Con-
stitucionais e Justiça, fez audiência pública com o 
Presidente da Comissão da Função Pública e o Diretor 
do Instituto Nacional da Administração Pública. 

A Comissão B, que trata assuntos de Negócios Es-
trangeiros, Defesa e Segurança, realizou a sua audiên-
cia pública com o Ministério do Interior, o Secretário 
de Estado da Proteção Civil e a Polícia Nacional de 
Timor-Leste.

A Comissão C, que trata assuntos de Finanças Públi-
cas, fez a audiência pública com o Ministro das Obras 
Públicas.

A Comissão D, que trata assunto de Economia e De-
senvolvimento, reuniu-se com o Secretário de Estado 
de Cooperativas. 

A Comissão E, que trata assuntos de Infraestruturas, e 
a Comissão F, que trata assuntos de Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade de Género, realizou a 
sua audiência pública com  o  Ministro  das  Obras  
Públicas.  

A Comissão G encontrou-se com o Vice-Reitor da Uni-
versidade Nacional de Timor Lorosa’e e o Presidente 
da Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação 
Académica (ANAAA).

Na parte da tarde, Comissão A reuniu-se com a 
Comissão Nacional de Eleições; a Comissão B com 

o Serviço de Imigração; as Comissões C, D e E com 
o Presidente da Autoridade da Região Administrati-
va Especial Oecússi e Ataúro; e a Comissão F com o 
Ministério da Saúde. 

Estas audiências públicas vão continuar no dia 29 
de novembro de 2018, com outros Ministérios rele-
vantes.

Comissão A

Comissão B



Comissão C,D e E

Comissão E e F

Comissão D

Comissão F

Comissão G



Presidente do Parlamento Nacional participou na 
Comemoração dos 43 anos da Proclamação da Inde-
pendência

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanhado pelos Deputa-
dos, participou na comemoração do 43º Aniversário 
da Proclamação da Independência da República De-
mocrática de Timor-Leste, no Palácio do Governo, no 
dia 28 de novembro de 2018.

Esta cerimónia foi presidida pelo Presidente da 
República, Francisco Guterres Lu-Olo, o hastear da 
bandeira foi liderado pelo Presidente do Parlamen-
to Nacional e o texto da proclamação foi lido pelo 
Ex-Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri.

Nesta cerimónia, o Estado através de Presidência da 
República, entregou medalhas aos veteranos que se 
sacrificaram na luta pela libertação nacional.

Além dos membros dos quatro órgãos de soberania, 
também marcaram presença nesta cerimónia corpos 
diplomáticos, veteranos, estudantes e a comunidade.



Quinto dia das Audiências Públicas com as Comissões 
Especializadas Permanentes e o Governo

As Comissões Especializadas Permanentes do Par-
lamento Nacional continuaram a realização das 
suas audiências públicas com o Governo, através de 
Ministérios relevantes, sobre a Proposta de Orça-
mento Geral de Estado para 2019 e a execução do 
OGE de 2018, no dia 29 de novembro de 2018.

De manhã, realizaram-se as seguintes audiências: 
a Comissão B, que trata assuntos de Negócios Es-
trangeiros, Defesa e Segurança, reuniu-se com o  
Ministro da Defesa e Segurança. 

A Comissão C, que trata assuntos de Finanças Públi-
cas, e a Comissão F, que trata assuntos de Educação, 
Saúde, Segurança Social e Igualdade de Género re-
uniram-se com o Ministério da Solidariedade Social e 
Inclusão, o Instituto Nacional de Segurança Social I.P 
e o Centro Nacional de Reabilitação. 

A Comissão D, que trata assuntos de Economia e 
Desenvolvimento realizou a sua audiência com o 
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais,  a  Au-
toridade Nacional de Petróleo e Minerais, o Instituto 
de Petróleo e Geologia e o Timor Gap. 

A Comissão E, que trata assuntos de Infraestruturas, 
recebeu o Ministério dos Transportes e Telecomuni-
cações, a ACTL, ANATL, APORTIL, TIC e a ANC.

Na parte da tarde, a Comissão C reuniu-se com a 
FONGTIL e a Asian Development Bank; a Comissão 
D teve uma audiência pública com o Secretário de 
Estado para a Formação Profissional e Emprego; e 
a Comissão F reuniu-se com o Secretário de Estado 
para a Igualdade de Género e Inclusão.

As audiências públicas vão terminar no dia 30 de no-
vembro de 2018, com outros Ministérios relevantes 
que ainda não realizaram a sua audiência.

Comissão B

Comissão C e F



Comissão D

Comissão E

Comissão F

Presidente do Parlamento Nacional reuniu com a 
ONG LABEH

O Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus da Costa Amaral, acompanhado pela Vice-
Secretária da Mesa, Deputada Isabel Maria B. F. 
Ximenes, reuniu com o Diretor da ONG Lalenok ba 
Ema Hotu (LABEH), Christopher Henry Samson, no 
dia 29 de  novembro  de  2018,  no  Gabinete  do  
Presidente.

Durante a reunião, discutiu-se a eleição do Comissário 
da Comissão Anti-Corrupção e o projeto de lei de an-
ticorrupção.

Outro assunto abordado nesta  reunião foi a  comem-
oração do dia Mundial da Anticorrupção, que se vai 
realizar no Município de Aileu no dia 9 de dezembro. 
A celebração está a ser organizada pela LABEH em 
parceria com a Provedoria dos Direitos Humanos e 
Justiça (PDHJ) e a Comissão Anti-Corrupção (CAC).



Comissão Especializada Permanente sira finaliza ona 
audiência pública ho instituição relevante sira

Comissão Especializada Permanente sira iha Parla-
mento Nacional iha loron 30 fulan novembro tinan 
2018 finaliza ona audiência pública ho instituição 
relevante sira kona-ba Proposta Orçamento Geral de 
Estado (OGE) 2019 nian.

Iha loron ikus ne’e iha de’it balun ne’ebé hala’o 
audiência ho instituição competente enquan-
to comissão balun hahú ona elabora nia relatório 
comissão nian.
Nune’e iha loron ikus ne’e Comissão C ne’ebé trata 
assuntos Finanças Públicas halo audiência ho Banco 
Central de Timor Leste no Banco Nacional de Com-
ercio de Timor Leste.

Comissão F ne’ebé trata assunto Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade Género no Grupo das 
Mulheres Parlamentares de Timor Leste (GMPTL) 
halo audiência ho ONG Rede Feto Timor Leste, 
ACBIT PRADET no parceiro seluk hodi discute ko-
na-ba orçamento ba sensível género nian iha OGE 
2019 nian. 

Comissão C

Comissão F

Comissão F



Próximo  Boletim:
Discussão e Votação na Generalidade e Especialidade 
do Orçamento Geral do Estado para 2019; 

Reuniões de sua excelência o Presidente do Parla-
mento Nacional, conforme a agenda;
 
Informações Diversas .

Contactos:
agus.santos@parlamento.tl

guilhermina.barbosa@parlamento.tl


