
NOTÍCIAS EM DESTAQUE #5 . 1 de janeiro - 28 de fevereiro 2015

Atividade do Plenário de 1 de Janeiro até 28 de 
Fevereiro de 2015.

Durante o mês de janeiro, o Plenário reuniu, nos dias 
5, 6,12,13,19,20,26 e 27, e em fevereiro,  o  Plenário 
reuniu nos dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24.

Todas as reuniões Plenárias realizadas em janeiro e 
fevereiro de 2015, nas datas indicadas, foram reuniões 
ordinárias, que comtemplaram o período antes da or-
dem do dia, destinado a informações diversas e leitu-
ra de expediente, declarações politicas e intervenções 
dos Deputados, leitura de apreciação dos relatórios 
de visitas de trabalho das Comissões ao estrangeiro, a 
saber Comissão B visitou o Japão no mês de setembro 
de 2014, Comissão F visitou Portugal e Indonésia no 
mês de junho de 2014, Comissão D visitou Goa-Índia 
no mês  de  julho  de 2 014  e  Comissão  C  visitou  
Botswana e Moçambique no mês de julho de 2014. Di-
vulgação e distribuição de ofícios escritos do Governo 
em resposta a preocupações dos Deputados, enviados 
ao Parlamento Nacional através da Secretaria de Esta-
do dos Assuntos Parlamentares. Pedido de retoma de 
mandato do Sr. Deputado Jorge da Conceição Teme,  
a16 de fevereiro de 2015. Pedido de substituição tem-
porária do senhor  Dep. Estanislau Aleixo da Silva 
pela senhora Dep. Joaninha de Jesus e de Sr. Deputado 
Inácio Moreira pelo Sr. Dep. Francisco de Andrade, a 
23 de fevereiro de 2015.
 
12 de janeiro, no período da ordem do dia, foi anun-
ciada a admissão e baixa conjunta à Comissão de As-
suntos Constitucionais, Justiça, Administração Públi-
ca, Poder Local e Anticorrupção da Proposta de Lei 
no 17/III(3ª)- Segunda Alteração à Lei no 05/2006, de 
28 de dezembro (Órgãos da Administração Eleitoral). 

2 de fevereiro, no período da ordem do dia, foi feita a 
apreciação do relatório fi nal da Comissão de Inquéri-
to ao “Programa de Emergências de junho de 2013” 
e discussão e votação do Projeto de Lei nº 21/III(3ª)- 
Aprovar as Recomendações da Comissão de Inquérito 

Notícias 
Em Destaque
ao  “Programa de Emergências de junho de 2013”.

A 3 de fevereiro, no período de antes da ordem do dia, 
o plenário aprovou o voto nº 6/III/(3ª) de pesar pelo 
falecimento do Deputado Mateus de Jesus, com 50 vo-
tos a favor / por unanimidade.  

16 de fevereiro, no período da ordem do dia, foi anun-
ciada a admissão e baixa conjunta à Comissão de As-
suntos Constitucionais, Justiça, Administração Públi-
ca, Poder Local e Anticorrupção do Projeto Lei nº 7/
III(3ª)- Terceira Alteração à Lei no 11/2008, de 30 de 
julho (Regime Jurídico da Advocacia Privada da For-
mação dos Advogados).

17 de fevereiro de 2015, no Período da Ordem do 
Dia foram anunciados a admissão e agendamento da 
Apreciação Parlamentar nº 1/III(3ª), sobre os Decre-
tos Lei nº 3/2015. 14 de Janeiro – Aprova o Currículo 
Nacional de Base da Educação Pré-Escolar e 4/2015, 
de 14 de Janeiro – Aprova o Currículo Nacional de 
Base do Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Básico. 



A Ratifi cação,  por escrutínio secreto, da nomeação 
do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (provi-
soriamente Presidente do Tribunal de Recurso) efetu-
ada através do Decreto do Presidente da República nº 
11/2014, de 28 de fevereiro, agendadas para os dias 17 
e  23 de fevereiro de 2015, não foram realizados. 

24 de fevereiro de 2015, no Período da Ordem do Dia, 
Discussão e votação na generalidade da Apreciação 
Parlamentar n.º 1/III (3ª), sobre os Decretos Leis n.os 
3/2015, de 14 de Janeiro – Aprova o Currículo Na-
cional de Base da Educação Pré-Escolar e 4/2015, de 
14 de Janeiro – Aprova o Currículo Nacional de Base 
do Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Básico (Pro-
jeto de Resolução n.º 22/III (3ª) -Cessação de vigên-
cia dos Decretos –Lei n.os 3/2015, de 14 de janeiro 
– Aprova o Currículo Nacional de Base da Educação 
Pré-Escolar e 4/2015, de 14 de janeiro – Aprova o cur-
rículo Nacional de Base do Primeiro e Segundo Ciclos 
do Ensino Básico

Nas reuniões plenárias nos dias 6 e 20 de janeiro e de 
acordo com o mapa-calendário de reuniões plenárias 
a realizar obrigatoriamente em português e tendo sido 
inteiramente faladas em português.

A conferência dos representantes das Bancadas Parla-
mentares, órgão de consulta do Presidente do Parla-
mento Nacional, reuniu:
- Durante o mês de janeiro, nos dias 8,13 e 29.
- Durante o mês de fevereiro, nos dias 12, 19 e 26
 
Atividades das Comissões de 1 de janeiro até 28 de 
fevereiro
As Comissões Especializadas Permanentes do Parla-
mento Nacional nomeadamente:
• Comissão A, Comissão de Assuntos  Constitucio-
nais, Justiça, Administração Pública, Poder Local e 
Anticorrupção 
• Comissão B, Comissão de Negócios Estrangeiros, 
Defesa e Segurança Nacionais
• Comissão C, Comissão de Finanças Públicas: 
• Comissão D, Comissão de Economia e Desenvolvi-

mento: 
• Comissão E, Comissão de Infra-Estruturas, Trans-
portes e Comunicações
• Comissão F, Comissão de Saúde, Educação, Juven-
tude, Desporto, Solidariedade Social e Igualdade de 
Género : 
• Comissão G, Comissão de Ética:

Durante o mês de janeiro e fevereiro, as Comissões 
Especializadas Permanentes acima referidas re-
uniram-se nos dias 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 e  em  
fevereiro nos dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26.
As reuniões das Comissões Especializadas Perma-
nentes que decorreram no mês de janeiro e feverei-
ro, nas data indicadas, foram reuniões ordinárias, que 
contemplaram; Discussões e aprovações do plano de 
visita de fi scalização aos municípios; Discutiram e 
aprovaram o relatório de visitas ao estrangeiro; Re-
alizou-se a discussão do plano de acção anual das 
comissões para o ano 2015; Aprovaram as atas das 
reuniões anteriores; Informação sobre as materiais 
recebidas pelas comissões; apreciação das queixas 
apresentadas pela Mesa das Comissões,  e agenda em 
aberto.

No dia 08 de janeiro, a Comissão de Finanças Públicas 
(Comissão C), realizou o encontro para a apreciação 
e aprovação do Projeto de Lei de Proteção dos Consu-
midores.

No dia 14 de janeiro, a Comissão A fez a apreciação 
preliminar da segunda alteração à Lei nº 5/2006, de 
8 de dezembro, (Lei dos Órgãos da Administração 
Eleitoral); A Comissão B teve reunião com Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Secretário 
de Estado da Defesa, Secretário de Estado da Segu-
rança, Secretário de Estado de Juventude e Desporto, 
Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas 
e Comandante Geral da PNTL, nessa reunião falaram 
sobre a situação atual do território de Timor-Leste; A 
Comissão C  fez a discussão sobre a Conta Geral do 
Estado para o ano 2013; A Comissão D discutiu so-
bre a preparação  do  calendário  da  discussão  de 



especialidade da PPL no.13/II/(2ª) “Lei  da  Gestão  
Florestal”; 

No dia 15 de janeiro, a Comissão E, reuniu com o Pres-
idente da Câmara de Comércio e Indústria (CCI) so-
bre a Cooperação dos serviços entre CCI e Comissão.  

No dia 21 de janeiro, a Comissão B, apreciou a propos-
ta de Lei de Investigação Criminal, e a Comissão C, 
tiveram audições Públicas com o Tribunal de Recurso 
sobre a Conta Geral do Estado de 2013, continuando 
com a audição pública do Secretário-Geral do Parla-
mento Nacional sobre a apreciação dos resultados da 
auditoria independente externa às Contas do Parla-
mento Nacional de 2013; Por último, a Comissão G, 
realizou o seu encontro para a apreciação do pedido 
de autorização do Tribunal Distrital de Díli ao Sen-
hor Deputado Francisco Miranda Branco, da Bancada 
Fretilin para depôr como testemunha.

No dia 28 de janeiro, a Comissão A teve audição 
pública com o Ministro da Administração Estatal. Dis-
cutiram sobre a PPL nº 17/III(3ª)- segunda alteração 
à Lei nº 5/2006, de 8 de Dezembro, (Lei dos órgãos da 
Administração Eleitoral). Comissão C teve audiência 
pública com a Ministra das Finanças e discutiram so-
bre a Conta Geral do Estado de 2013.  Comissão D 
teve audiência pública com o Ministro da Agricultura 
e discutiram sobre a lei no 13/III(3ª)- Lei da Gestão 
Florestal. Comissão F discutiu sobre a preparação do 
calendário da discussão na especialidade da PPL nº 
14/III (3ª) Lei de Recenseamento Geral da População 

e da habitação. A Comissão G discutiu e apresentou o 
Anteprojeto do Código de Ética.

No dia 11 de fevereiro, a Comissão A realizou a re-
união de apreciação do relatório e parecer da PPL nº 
17/III(3ª) - segunda alteração à Lei nº 5/2006, de 8 de 
dezembro, (Lei dos Órgãos da Administração Eleito-
ral); A Comissão B realizou a reunião de apreciação 
do relatório e parecer da PPL nº 2/III(2ª) sobre a Or-
ganização de Investigação Criminal.

No dia 25 de fevereiro, a Comissão A fez a apreciação 
da agenda de audiência pública sobre a PPL nº 7/
III (3ª) - terceira alteração à lei nº 11/2008, de 30 de 
junho, (Regime Jurídico da Advocacia Privada e da 
Formação dos Advogados). 

No dia 26 de fevereiro, a Comissão A teve audiência 
pública com o Secretário de Estado de Terras e Pro-
priedades.

Cerimónia de Entrega do Relatório Final da 
Comissão de Inquérito Parlamentar  

No dia 08 janeiro de 2015, na Sala de Conferências, 
a Comissão de Inquérito Parlamentar realizou uma 
conferência de imprensa sobre o encerramento e en-
trega do relatório fi nal da Comissão de Inquérito à 
Mesa do Parlamento Nacional que o fará seguir para o 
Plenário para apreciação. 

A conferência de imprensa foi presidida pelo Presi-
dente da Comissão de Inquérito, Sr. Deputado Inácio 
Freitas Moreira, acompanhado pelos restantes Depu-
tados membros desta Comissão. 

A Comissão de Inquérito tomou posse a 01 de 
outubro de 2014 com o fi m de levar a cabo o inquéri-
to ao “Programa de Emergências de julho de 2013”, 
tendo como tarefas a identifi cação, análise, verifi -
cação e avaliação deste programa, implementado pelo         
Governo em cinco distritos:  Ainaro,   Covalima,    
Manufahi, Manatuto e Viqueque. 



Compunham a Comissão de Inquérito os seguintes 
Deputados:
Bancada do CNRT: membros efetivos - Sr. Deputado 
Arão Noé de Jesus, Sra. Deputada Maria Fernanda 
Lay, Sr. Deputado Pedro da Costa Mártires; mem-
bros suplentes - Sra.  Deputada  Carmelita  Moniz,  Sr.  
Deputado José da Silva Panão e Sra. Deputada Izilda 
da Costa Pereira;

Bancada da Fretilin: membros efetivos - Sr. Deputado 
Inácio Freitas Moreira, Sr. Deputado Osório Florindo, 
Sra. Deputada Florentina Smith; membros suplentes  
Sra. Deputada Anastácia da Costa Amaral, Sr.        De
putado Antoninho Bianco e Sr. Deputado Manuel da 
Costa Pereira;

Bancada do PD: membro efetivo - Sra. Deputada Ma-
ria Lurdes Bessa; membro suplente - Sr. Deputado 
Adriano João.

Concurso Público para o preenchimento de 39 
lugares do quadro de pessoal do Parlamento 
Nacional.

No dia 10 de novembro de 2014, o Parlamento Na-
cional abriu Concurso Público para o preenchimen-
to de 39 lugares do quadro de pessoal do Parlamento 
Nacional com diferentes graus: Grau B, 20 lugares, 
categoria de técnico superior; Grau C, 15 lugares,   

categoria de técnico profi ssional e Grau D,  4 lugares, 
categoria de técnico profi ssional. 

Por despacho de 27 de outubro de 2014 do Sr. 
Secretário-geral do Parlamento Nacional, o concurso  
esteve aberto durante 15 dias úteis. Candidataram-se 
837 cidadãos timorenses.

Para composição do júri, por despacho nº. 346/S-G/ 
2014, 27 de outubro de 2014 do Secretário-geral, fo-
ram nomeados 13 júris compostos por 3 membros efe-
tivos e 2 membros suplentes, para além do Secretário 
Geral, que preside, bem como os Diretores do Secre-
tariado-Geral e os Chefes da respetiva Divisão, incluí-
do docente de universidade e elementos da Sociedade 
civil com reconhecida experiência profi ssional nas 
áreas a concurso.

O concurso de recrutamento e seleção é composto por 
três fases, a concluír já no decurso de 2015:
I. Avaliação Curricular (dezembro 2014)
II. Prova escrita de conhecimentos (fevereiro 
2015)
III. Prova oral de conhecimentos e entrevista pes-
soal (março 2015).

Está em curso a preparação dos dados para publicação, 
nomeadamente, o anúncio dos candidatos aprovados 
após aplicação dos métodos de seleção, prevendo-se o 
início de funções e respetivo acolhimento dos novos 
funcionários para o próximo mês de maio de 2015.

Importância dos Trabalhos de Redação/ 
Transcrição para o Parlamento Nacional.

A Divisão de Redação, Audiovisual, Transcrição e 
Documentação (DIRAT) realizou, entre os dias 14 e 
17 de janeiro de 2015, em Com, Distrito de Lautém, 
um retiro para avaliação do desempenho dos fun-
cionários da DIRAT durante o ano de 2014.

Participaram nesse retiro os senhores Adelino Afonso 
de Jesus, Diretor de Apoio Parlamentar, Almério Ma-



ria Barros, Chefe da DIRAT, Paulo da Costa Nunes, 
Chefe da DICOM, Armando Machado, Chefe da DI-
PLEN, Guilhermina Barbosa, Chefe da DIRPEC e os 
funcionários da DIRAT.

As matérias apresentadas nesse retiro foram:
- Atividades dos redatores, resultados e desafi os;
- Atividades dos revisores, resultados e desafi os;
- Experiências obtidas pelos redatores durante a for   
   mação na Assembleia da República de Portugal;
- Importância dos trabalhos de redação/transcrição 
   para o Parlamento Nacional;
 - Sentido de responsabilidade no trabalho, como ser
    vidor do Estado;
- Análise SWOT aplicada aos trabalhos de redação/
   transcrição.

Foram oradores nesse retiro o Senhor Adérito Hugo 
da Costa, Vice-Presidente do Parlamento Nacional e 
o senhor Rui Gomes, Assessor Pessoal do Presidente 
da República.

Tomada de Posse dos Provedores-Adjuntos 

No dia 14  de janeiro de 2015 teve lugar na sala de 
Conferências do Parlamento Nacional uma  cerimónia 
de tomada de posse dos dois Provedores- Adjuntos, 
Sr. Horácio de Almeida e Sra. Jesuina Maria Ferreira 
Gomes. Os Provedores Adjuntos tomaram posse 
perante o Presidente do Parlamento Nacional. 

A cerimónia foi presidida por Sua Excelência o Pres-
idente do Parlamento Nacional, Vicente da Silva Gu-
terres e participaram nesta cerimónia os Membros 
da Mesa, os Chefes das Bancadas Parlamentares, os 
Presidentes das Comissões, o Provedor de Direitos 
Humanos e Justiça e os funcionários da Provedoria de 
Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).



Curso Intensivo de Língua Portuguesa

No dia 28 de janeiro de 2015, na sala do GMPTL do 
Parlamento Nacional, teve lugar a cerimónia de aber-
tura de um curso intensivo de língua portuguesa com 
a duração de três meses. 

A cerimónia foi presidida pelo Secretário-Geral do 
Parlamento Nacional, Dr. Mateus Ximenes Belo, que 
fez a abertura ofi cial do curso, e contou também com 
a presença da Diretora de Administração, Sra. Idalina 
Guterres, do Diretor de Apoio Parlamentar, Sr. Adeli-
no Afonso de Jesus, dos Chefes de Divisão e dos dois 
professores, Professora Manuela Isidro e Professor 
José Adão.

Durante a terceira sessão legislativa têm continuado as 
aulas diárias de língua portuguesa com a duração de 
uma hora e meia cada, com turmas para funcionários 
e para Deputados. 

Agora, neste novo ano de 2015, os dois professores de 
língua portuguesa implementaram uma nova   abor-
dagem para responder às necessidades do Parlamento 
Nacional no que se refere ao  rápido desenvolvimento 
de um bom nível de português entre os funcionários, 
para que possam usar o idioma no seu trabalho quo-
tidiano, através de um curso intensivo que durará o 
dia inteiro todas as quartas, quintas e sextas, durante 
três meses.

  

O primeiro Curso Intensivo terá a participação de 
treze funcionários das diversas Divisões e de pessoal 
de apoio às Bancadas Parlamentares. concluido o 
primeiro  curso, terá lugar o curso seguinte nos mes-
mos moldes para outros funcionários.

Sessão Solene de Homenagem à Memória do 
Deputado Mateus de Jesus

No dia 3 de fevereiro de 2015, durante a tarde, o 
Parlamento Nacional realizou uma Sessão Solene 
de    homenagem à memória do Deputado Mateus de 
Jesus, falecido no passado dia 30 de janeiro de 2015, 
com 55 anos de idade, no Hospital Mount Elizabeth 
de Singapura, vítima de doença prolongada.

A Sessão Solene recebeu o féretro do falecido Depu-
tado, tendo sido presidida pelo Presidente do Parla-
mento Nacional, e contou com intervenções das Ban-
cadas Parlamentares, uma alocução do Presidente do 
Parlamento Nacional, a leitura de um voto de pesar 
seguida de um minuto de silêncio e da execução do 
Hino Nacional.

Mateus de Jesus foi eleito deputado ao Parlamento 
Nacional, pela lista do Partido de Unidade Nacional, 
para o mandato correspondente à Segunda Legislatu-
ra, iniciada em 2007. Sempre revelou fervorosa entre-
ga ao trabalho, contribuindo para a elevação da ação 
da sua Bancada Parlamentar. 

Após a sua dissidência do partido pelo qual foi elei-



Realizou-se no dia 17 de fevereiro de 2015, na sala de 
conferências do Parlamento Nacional, a cerimónia da 
tomada de posse do Revº Pe. Júlio Crispin Ximenes 
Belo, como membro do Conselho Consultivo do 
Fundo Petrolífero, em representação das confi ssões 
religiosas. Presidiu à cerimónia Sua Exª o Presidente 
do Parlamento Nacional, Sr. Dr. Vicente da Silva Gu-
terres.

Participaram nesta cerimónia o Sr. Adérito Hugo da 
Costa, Vice-Presidente do Parlamento Nacional, a Srª 
Maria Fernanda Lay, Secretária da Mesa, o Sr. Dr. Ma-
teus Ximenes Belo, Secretário-Geral do Parlamento 
Nacional, e outros membros do Conselho Consultivo 
do Fundo Petrolífero.

Na sessão de abertura da cerimónia da tomada de 
posse, o Presidente do Parlamento Nacional abordou 
a questão da falta de um membro do CCFP que deve 
ser nomeado pelo Presidente do Parlamento. Esta 
questão está  pendente desde o mandato do      ex-Pres-
idente do Parlamento Nacional, Sr. Fernando La Sama 
de Araújo, que entretanto assumiu o cargo de Vice- 
Primeiro - Ministro no V  Governo  Constitucional 
e, atualmente, assume a pasta de Ministro de Estado, 
Coordenador dos Assunto  Sociais  e  Ministro  da  
Educação. O Presidente do Parlamento Nacional irá 
decidir sobre a escolha de um membro para preencher 
a vaga no CCFP.

Nessa cerimónia de posse, o empossado Revº. Pe. Júlio 
Crispin Ximenes Belo, fez a leitura do Compromis-
so de Honra, como forma de aceitação do cargo de 
membro do CCFP, prometendo cumprir com lealdade 
as funções do cargo que assume, segundo as leis em 
vigor. O período do mandato do membro do CCFP 
conta a partir do dia 17 de fevereiro de 2015 e termina 
no dia 18 de fevereiro de 2020.

O Revº. Pe. Júlio Crispin Ximenes Belo, na sua breve 
intervenção, disse que, em seu nome pessoal e em 
nome das confi ssões religiosas e das 3 dioceses, e prin-

to, tornou-se Deputado independente. Em 2012, foi 
reeleito para um novo mandato parlamentar pela lis-
ta do partido  Congresso  Nacional da  Reconstrução  
Timorense (CNRT), tendo assumido o cargo de pres-
idente da Comissão Especializada Permanente de Éti-
ca, contribuindo para a defesa dos ideais da democra-
cia representativa,  da  dignidade  e  do  prestígio  dos 
Deputados.

Dotado de uma personalidade humilde, amável, cor-
reta, justa e cordial, o saudoso deputado Mateus de 
Jesus será recordado pelos seus colegas e amigos com 
saudade.

Cerimónia da tomada de posse de novo membro 
do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero



cipalmente em nome do Presidente da Conferência 
Episcopal que o nomeou como representante das con-
fi ssões religiosas para o cargo de membro do CCFP, 
espera que, em cooperação com os outros membros 
do CCFP, possa exercer bem essas funções a fi m de dar 
parecer sobre a utilização das receitas provenientes do 
fundo petrolífero aos membros do Parlamento.

No fi m da cerimónia o Presidente do Parlamento Na-
cional formulou desejos de bom trabalho a todos os 
membros do CCFP, c om  esperança  de  que  estes 
exerçam bem as suas funções de análise do impacto da 
variação do preço do petróleo   para   poderem  acon-
selhar os senhores deputados.

O Presidente do Parlamento Nacional recebeu 
em audiência a Embaixadora da Cyprus para 
Austrália e Timor-Leste Sra. Ioanna Malliotis, no 
seu gabinete, no dia 17 de fevereiro de 2015

Cerimónia de Entrega do Acervo Documental 
do Secretariado Transitório da AP-CPLP à As-
sembleia Nacional de Angola, que se realizou 
no dia 20 de fevereiro de 2015, na Sala de 
Conferências do Parlamento Nacional, entre o  
Secretário-Geral do Parlamento Nacional Sr. 
Mateus Ximenes Belo e o Diretor de Relações 
Públicas, Protocolo e Relações Internacionais, 
que representa o seu Secretário-Geral, Sr. Amíl-
car Mário Quintas.



Participação do Parlamento Nacional em Seminário 
nas Filipinas sobre Direitos Humanos 

Nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, uma delegação 
do Parlamento Nacional deslocou-se às Filipinas a fi m 
de participar num seminário subordinado ao tema: 
Transportar os compromissos internacionais de di-
reitos humanos para as realidades nacionais: a con-
tribuição dos parlamentos para o trabalho  do  Con-
selho de Direitos Humanos das Nações Unidas. 

Neste seminário, a delegação de Timor-Leste teve 
oportunidade de realizar uma apresentação sobre a 
proteção de Direitos humanos a nível nacional; Es-
tratégias para uma contribuição parlamentar reforça-
da. A apresentação realizou-se no dia 27 de fevereiro 
de 2015. 

A delegação do Parlamento Nacional de Timor-Leste 
foi composta pelos Senhores Deputados Brígida 
Antónia Correia e Eládio Faculto.

O Parlamento Nacional de Timor-Leste e a 
Universidade Nacional de Timor Lorosa’e                 
assinaram um Protocolo de Cooperação

O Parlamento Nacional de Timor-Leste (PN) e a 
Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL) 
assinaram, no dia 27 de fevereiro de 2015, um Proto-
colo de cooperação entre as duas instituições com o 
objetivo de contribuir para o fomento e desenvolvi-
mento de relações de cooperação, nomeadamente 
nas áreas de Recursos Humanos, Desenvolvimento 
Institucional e Pesquisa Científi ca.

No Protocolo que foi assinado incluem programas e 
atividades como disponibilização de vagas em cur-
sos de graduação, pós-graduação e mestrado para 
deputados e funcionários do PN, de acordo com os 
limites  fi xados  pela  UNTL;  formação e capacitação 
personalizada dos deputados e funcionários, tendo 
em conta as   especifi cidades  técnicas  e  contexto  
da instituição,  bem   como  o   desenvolvimento  de  
atividades conjuntas de ensino, pesquisa e capaci-
tação institucional.

O Protocolo de cooperação prevê ainda a participação 
conjunta em seminários e encontros de     interesse 
académico e social, criação de ações de formação 
a vários níveis académicos, estágios profi ssionais 



no Parlamento Nacional para estudantes da UNTL, 
prestação mútua de consultorias e outras iniciativas 
que, no âmbito do Protocolo, sejam relevantes e ade-
quadas para ambas as instituições.

A duração do Protocolo será de cinco anos, poden-
do ser renovado por acordo expresso e escrito entre 
as partes. Este Protocolo foi assinado no Gabinete do 
Presidente do Parlamento Nacional, por Sua Excelên-
cia, o Presidente do PN, Dr.Vicente da Silva Guterres 
e pelo Magnífi co Reitor da UNTL, Professor Doutor 
Aurélio Guterres.

Professores do ILP - Instituto de Língua Portu-
guesa fazem Avaliação Externa no Curso Inten-
sivo de Língua Portuguesa

No passado dia 27 de fevereiro de 2015 realizou-se a 
1ª Prova de Profi ciência Oral do Curso Intensivo de 
Língua Portuguesa.
A prova contou com um Júri composto por três ele-
mentos, a saber: Dr. Ricardo Antunes (UNTL/ILP), 
Dra. Susana Mendonça (UNTL/ILP) e Dr. João Paulo 
Esperança (PN-TL). 

Os critérios de avaliação foram os seguintes:
                - Qualidade da informação;
                - Fluência;
                - Correção morfossintática;
                - Débito e automatização;
                - Consciência fonológica;
                - Consciência textual, e
                - Expressão/Justifi cação de Opinião.
Os 13 participantes do curso concluíram a prova com 
sucesso e receberam os parabéns dos avaliadores ex-
ternos.

 

Contactos
guilhermina.barbosa@parlamento.tl
soaresjoaquim56@yahoo.com

Próximo Número.....

- Entre os dias 9 e  13  de  março  de 2015,  uma  
delegação do Parlamento Nacional irá  participar no 
Seminário de Alto Nível sobre  Fiscalização Legis-
lativa do Ciclo Orçamental e Controlo Externo das 
Contas Públicas nos PALOP e em Timor-Leste. A 
Delegação é composta Pelo Sr. Deputado Virgílio 
Maria Dias Marçal, Presidente da Comissão de Fi-
nanças Públicas  e a Sra. Deputada Maria Fernanda 
Lay,   Secretaria da Mesa do Parlamento Nacional.

- A comissão de Ética (Comissão G), irá deslocar-se 
ao posto Administrativo de Bobonaro, a fi m de 
ralizar uma ação de Educação Cívica sobre o Parla-
mento Nacional.

- Atividades do Plenário e das Comissões nos meses 
de março e abril.


