
NOTÍCIAS EM DESTAQUE #7 . 15 de outubro- 15 de novembro 2015

Par  cipação da Delegação do Parlamento Na-
cional na Conferência Internacional da UIP.

Decorreu entre os dias 17 e 21 de outubro de 2015, 
em Genebra, a 133ª Assembleia Geral da União Inter-
parlamentar (UIP), subordinada ao tema “The moral 
and economic impera  ve for a farier, smarter and 
more human migra  on”.

A delegação Timorense foi, nesta Assembleia, lidera-
da pela primeira vez pelo Presidente do Parlamento 
Nacional, Vicente da Silva Guterres, acompanhado 
pela delegação parlamentar cons  tuída pelos Depu-
tados Duarte Nunes, Brígida Correia, Manuel Guterres 
(do CNRT) e Maria Angélica Rangel, Leonel Marçal, 
Osório Florindo (da FRETILIN). O Secretário-Geral do 
Parlamento Nacional, Mateus Belo par  cipou nas re-
uniões dos Secretários-Gerais da UIP.

O Presidente do Parlamento Nacional, Vicente 
Guterres, proferiu em nome da delegação de Ti-
mor-Leste, um discurso durante o debate geral na 
Assembleia no dia 18 de outubro sobre o tema: “O 
impera  vo moral e económico para uma migração 
justa, inteligente e mais humana”.

Na sua intervenção, aplaudida várias vezes, o Pres-
idente do Parlamento Nacional, apontou soluções 
para a crise migratória atual, salientando a situação 
vivida pelo povo Timorense e por outros povos, 
como o caso presente dos refugiados Sarauís do Sa-
hara Ocidental.

Notícias 
Em Destaque
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Debate do Parlamento Nacional com o Debate do Parlamento Nacional com o 
Ministério da Saúde.Ministério da Saúde.

O Parlamento Nacional, no dia 19 de outubro de O Parlamento Nacional, no dia 19 de outubro de 
2015, levou a cabo um debate com o Ministério da 2015, levou a cabo um debate com o Ministério da 
Saúde para  discu  r  e  pedir  informações  sobre Saúde para  discu  r  e  pedir  informações  sobre 
a atuação global deste Ministério durante o úl  mo a atuação global deste Ministério durante o úl  mo 
ano.ano.

O debate realizou-se de acordo com o Regimento do O debate realizou-se de acordo com o Regimento do 
Parlamento Nacional, ar  go 152º, que se refere aos Parlamento Nacional, ar  go 152º, que se refere aos 
debates com os ministérios, os quais também têm debates com os ministérios, os quais também têm 
vindo a ser realizados pelo Parlamento Nacional com vindo a ser realizados pelo Parlamento Nacional com 
outros ministérios do Execu  vo.outros ministérios do Execu  vo.

O debate seguiu o guião preparado pela Mesa, O debate seguiu o guião preparado pela Mesa, 
através de reunião dos líderes das Bancadas dos Par-através de reunião dos líderes das Bancadas dos Par-
 dos com assento parlamentar, tendo uma duração  dos com assento parlamentar, tendo uma duração 

de quatro horas. Durante a discussão, os Deputa-de quatro horas. Durante a discussão, os Deputa-
dos ques  onaram  fortemente a  Ministra  sobre os dos ques  onaram  fortemente a  Ministra  sobre os 
problemas levantados pela população, incluindo a problemas levantados pela população, incluindo a 
falta de medicamentos, a forma de atendimento nos falta de medicamentos, a forma de atendimento nos 
hospitais, a carência de ambulâncias, e outros.hospitais, a carência de ambulâncias, e outros.

Além disto, os Deputados manifestaram preocu-Além disto, os Deputados manifestaram preocu-
pação pelo atraso na execução do orçamento do pação pelo atraso na execução do orçamento do 
Ministério da Saúde.Ministério da Saúde.

Em resposta a estas preocupações, a Ministra da Em resposta a estas preocupações, a Ministra da 
Saúde, Maria do Céu Sarmento Pina da Costa, dis-Saúde, Maria do Céu Sarmento Pina da Costa, dis-
se que ela e toda a equipa do Ministério da Saúde se que ela e toda a equipa do Ministério da Saúde 
con  nuam a esforçar-se para resolver os problemas con  nuam a esforçar-se para resolver os problemas 
existentes. Acrescentou que o Ministério da Saúde existentes. Acrescentou que o Ministério da Saúde 
tem o seu plano estratégico que indica um roteiro tem o seu plano estratégico que indica um roteiro 
para a resolução destas difi culdades.para a resolução destas difi culdades.

PN con  nua o debate com os Ministérios an-
tes do início da discussão do OGE 2016.

O Parlamento Nacional con  nua a realizar debates 
com os diversos ministérios, de acordo com o ar  go 
152º do Regimento do Parlamento Nacional. Assim, 
no  dia 21 de outubro de 2015,  o Parlamento Na-
cional realizou um debate com o Ministério da Edu-
cação durante quatro horas.

O Presidente interino do Parlamento Nacional, 
Adérito Hugo da Costa, disse que estes debates se 
baseiam, não apenas no Regimento do Parlamento 
Nacional, mas também numa decisão consensual 
entre as Bancadas Parlamentares e o Governo no 
momento da aprovação do Orçamento Geral do Es-
tado de 2015. Por consenso, o Parlamento Nacional 
e o Governo concordaram em que haveria debates 
no Parlamento com os ministérios antes do início 
da discussão do novo orçamento, incluindo os casos 
considerados importantes sobre os quais o Parla-
mento Nacional precisa de ouvir explicações urgen-
tes do Governo.

Por esta razão,  no  debate  que  o  Parlamento  
Nacional  acaba  de  realizar  com o Ministério da 
Educação discu  u-se a execução do orçamento de 
2015, além de outros problemas enfrentados pelo 
Ministério da Educação, incluindo as preocupações 
dos Deputados com as infraestruturas básicas do en-
sino em todo o país, e o sistema de bolsas de estudo 
para  morenses, principalmente para os fi lhos de 
veteranos e már  res.

Em resposta a estas preocupações, o Ministro de Es-
tado Coordenador dos Assuntos Sociais e Ministro 
da Educação, António da Conceição, e os seus dois 
Vice-Ministros, Dulce de Jesus Soares e Abel da Cos-
ta Ximenes, prometeram desenvolver esforços no 
sen  do de resolver os problemas da educação de 
acordo com a polí  ca estabelecida pelo Ministério 
da Educação no seu Plano Estratégico Nacional, e to-



mando em consideração as necessidades e prioridades 
existentes. Além do Ministro e dos dois Vice-Minis-
tros, es  veram presentes no debate os diretores do 
Ministério.

PN preocupado com os problemas dos vetera-
nos.

O Parlamento Nacional con  nua preocupado com os 
problemas dos veteranos que estão por resolver em 
todo o território de Timor-Leste. Estas preocupações 
foram discu  das durante o debate dos Deputados com 
o Ministério da Solidariedade Social no Parlamento Na-
cional, no dia 22 outubro 2015.

Os problemas que os Deputados iden  fi caram dizem res-
peito, principalmente, à falsifi cação de documentos, que 
tem como resultado o aumento do número de veteranos.

Por outro lado, no debate, os membros do Parlamen-
to Nacional manifestaram também a sua preocupação 
com outros problemas que o ministério enfrenta: o 
pagamento aos idosos, o programa Bolsa da Mãe, as 
bolsas de estudo para fi lhos de veteranos e már  res. 
A Ministra da Solidariedade Social, Isabel Amaral Gu-
terres, e o seu Vice-Ministro, Miguel Marques Manete-
lu, responderam que o ministério con  nua a envidar 
esforços para a resolução dos problemas que têm ocor-
rido, incluindo os que dizem respeito aos veteranos.   A 

Ministra disse ainda que, para procurar uma for-
ma de fazer isto, o seu Ministério trabalhará em 
colaboração com os comissários para os assuntos 
dos veteranos, com todo o apoio da comunidade 
e das en  dades de Timor-Leste. 

PN ra  fi cou Acordo entre Timor-Leste e a 
Santa Sé. 

O Parlamento Nacional aprovou a Proposta de 
Resolução n.º 17/III (3ª) sobre a ra  fi cação do 
Acordo entre Timor-Leste e a Santa Sé, em 26 de 
outubro de 2015.

Antes da aprovação da ra  fi cação do acordo, os 
Deputados colocaram questões diversas rela  vas 
à colaboração entre o Governo de Timor-Leste e 
a Igreja Católica, procurando garan  r que no fu-
turo haja entre ambas as ins  tuições a melhor 
cooperação, evitando quaisquer entraves mútu-
os.

Em resposta a estas preocupações, o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Hernâni 
Coelho, explicou aos Deputados que o Governo 
levou a cabo consultas e debates profundos com 
a Igreja Católica, e que a proposta de resolução 
em apreciação já contempla de forma detalha-
da as questões colocadas. Ainda assim, o acordo 
inclui algumas áreas que ainda terão de esperar 
outras leis, a serem produzidas pelo Governo no 
futuro, para terem completa a sua moldura legal.



O acordo foi aprovado por unanimidade pelos 56 
Deputados que par  ciparam na votação. 

Parlamento Nacional inicia apreciação da 
proposta de lei do Orçamento Geral do Es-
tado para 2016.

A proposta de lei do Orçamento Geral do Esta-
do para 2016 (OGE 2016), entregue diretamente 
pelo Vice-Ministro das Finanças, Hélder Lopes, 
ao Presidente do Parlamento Nacional, Vicente 
da Silva Guterres, em 29 de outubro de 2015, 
foi anunciada na reunião plenária extraordinária 
de 4 de novembro de 2015, tendo nessa mesma 
data baixado à Comissão de Finanças Públicas 
para elaboração de relatório e parecer funda-
mentado e às demais comissões especializadas 
permanentes para elaboração de parecer setorial.
A proposta de lei do OGE 2016 será agora apre-
ciada em detalhe pelas Comissões Especializadas 
Permanentes, estando já agendada a realização 
de  audiências  públicas  com  os  membros do 
Governo e outras en  dades relevantes.

No âmbito da apreciação da proposta de lei orça-
mental pelas Comissões, destaca-se a realização, no 
dia 10 de novembro de 2015, na Sala de Conferên-
cias Tower Fatuhada, Díli, de um Seminário sobre o 
Panorama Orçamental para 2016, organizado pela 
Comissão de Finanças Públicas, e que contará com 
a par  cipação de todos os Deputados, Ministra das 
Finanças, Ministro do Planeamento e Inves  men-
to Estratégico e Parceiros de Desenvolvimento.

Após conclusão e apresentação do Relatório e 
Parecer  pela  Comissão de Finanças Públicas, re-
aliza-se nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2015, em 
Plenário, o debate na generalidade da proposta de 
lei do Orçamento Geral do Estado para 2016.

Parlamento aprova Primeira Edição do Jornal do 
Parlamento Nacional

Pela primeira vez na sua história, o Parlamento aprovou, 
na reunião plenária extraordinária de 4 de novembro de 
2015, o Jornal do Parlamento Nacional.

O Jornal do Parlamento Nacional é a publicação ofi cial 
do Parlamento cujo obje  vo é dar publicidade aos atos 
próprios da a  vidade parlamentar e da administração 
do Parlamento Nacional.

Através da Resolução do Parlamento Nacional n.º 
8/2015 de 5 de agosto, foi aprovado o Regime da Edição 
e Publicação do Jornal do Parlamento Nacional, nela se 
prevendo duas séries: a 1.ª Série A e B para publicação 
da transcrição integral das reuniões do Plenário e das 
Comissões, e a 2.ª Série para publicação de documentos 
rela  vos a inicia  vas legisla  vas, à a  vidade de decisão 
ou controlo polí  co e à a  vidade parlamentar em geral.
Numa primeira fase será feita somente a publicação da 



1.ª Série-A do Jornal com o relato completo de tudo o 
que ocorrer em cada reunião do Plenário.

Na reunião plenária de 4 de novembro de 2015 foi 
aprovada a transcrição das reuniões do Plenário e da 
Comissão Permanente de 14 de julho de 2015, 22 de 
julho de 2015, 4 de agosto de 2015, 18 de agosto de 
2015, 1 de setembro de 2015 e 15 de setembro de 
2015.

Após a aprovação,  o Presidente do Parlamento Na-
cional, Vicente da Silva Guterres, louvou o trabalho de-
senvolvido pela equipa de transcritores e redatores do 
Parlamento, tendo ainda referido que estão a ser de-
senvolvidos esforços para publicação das reuniões da 
Assembleia Cons  tuinte e das reuniões Plenárias da I e 
II Legislaturas.
A primeira  edição  do  Jornal  será agora  objeto de 
publicação em papel e em formato eletrónico no por-
tal do Parlamento Nacional, encontrando-se acessível 
para consulta pelo público.

Fiscalização da Comissão F no subdistrito de 
Maubisse Distrito de Ainaro, no dia 06 de no-
vembro de 2015.

Parlamento Nacional aprovou Resolução 
sobre os Obje  vos de Desenvolvimento 
Sustentável.

O Parlamento Nacional aprovou, em reunião 
plenária extraordinária realizada em 4 de novem-
bro de 2015, uma Resolução sobre os Obje  vos 
de Desenvolvimento Sustentável.

Depois da aprovação pelo Governo de Ti-
mor-Leste, através da Resolução n.º 34/2015, de 
23 de setembro, dos Obje  vos de Desenvolvi-
mento Sustentável, também o Parlamento Na-
cional manifesta o seu compromisso com a Agen-
da 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e 
com a implementação dos 17 Obje  vos de Desen-
volvimento Sustentável nela incluídos, aprovada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
Nova Iorque, em 25 de setembro de 2015.

Na Resolução aprovada invoca-se “a relevância de 
manter fi rme a posição de Timor-Leste na defesa 
do obje  vo 16 - Promover sociedades pacífi cas e 
inclusivas para um desenvolvimento sustentável, 
providenciar a todos acesso à jus  ça e construir 
ins  tuições efi cazes, responsáveis e inclusivas a 
todos os níveis –“ e reconhece-se a par  cipação 
a  va de Timor-Leste para a sua inclusão na lista 
de obje  vos aprovada.



O Parlamento Nacional recomenda ainda ao 
Governo “o alinhamento dos instrumentos e sis-
temas de planeamento e orçamentação com os 
Obje  vos de Desenvolvimento Sustentável”.
A inicia  va que deu origem à Resolução do Par-
lamento Nacional foi subscrita pelas quatro ban-
cadas parlamentares (CNRT, FRETILIN, PD e FM) 
tendo sido aprovada por unanimidade.

SEMINÁRIO “PANORAMA ORÇAMENTAL 
PARA 2016”

No passado dia 10 de novembro, no auditório 
de Tower Fatuhada, em Díli, decorreu a quarta 
edição do Seminário “Panorama Orçamental” 
que a Comissão de Finanças Públicas do Parla-
mento Nacional tem organizado anualmente 
desde o início da presente Legislatura, após a 
submissão da proposta orçamental do Governo 
ao Parlamento Nacional.

Esta importante inicia  va, cuja abertura ofi cial 
coube a Sua Excelência o Presidente do Par-
lamento Nacional, marcou formalmente o ar-
ranque da apreciação inicial na generalidade 
da proposta de lei de Orçamento Geral do Es-
tado pelas comissões parlamentares e contou 
com a par  cipação de Deputados de todas as 
Comissões Especializadas Permanentes e com 
a presença de  ilustres  oradores membros do 
Governo e de diversas outras en  dades públi-

cas, bem como representantes dos Parceiros de De-
senvolvimento e da Sociedade Civil.

O Seminário  cons  tuiu um  espaço  de debate e re-
fl exão sobre as principais linhas orientadores do Plano 
do Governo para 2016 e fi nanciamento das correspon-
dentes despesas. 

Visita Ofi cial da Delegação Parlamentar da 
Guiné-Bissau ao Parlamento Nacional de Ti-
mor-Leste.

Entre 11 e 14 de novembro de 2015, teve lugar uma 
visita ofi cial de Sua Ex.cia, O Presidente da Assembleia 
Nacional Popular de Guiné-Bissau, Eng. Cipriano Cas-
sama, a Timor-Leste, chefi ando uma delegação par-



lamentar composta por seis deputados, a convite do 
Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste.

Esta visita, que ocorre num momento crucial da de-
mocracia guineense, enquadra-se na necessidade de 
estabelecer mecanismos que possam permi  r o forta-
lecimento dos laços entre os dois países e tem como 
obje  vo principal o estabelecimento de intercâmbios 
parlamentares e de outras questões de interesse co-
mum.

Durante a visita, a delegação encontrou-se com o 
Presidente do Parlamento Nacional e com os Líderes 
das Bancadas, com Sua Ex.cia, o Primeiro-Ministro 
da RDTL, Dr. Rui Maria de Araújo e com o Ministro do 
Planeamento e Inves  mento Estratégico Sr. Kay Rala 
Xanana Gusmão.

A delegação par  cipou, ainda, nas comemorações do 
Dia Nacional da Juventude, 12 de novembro, em Santa 
Cruz e o Presidente da Assembleia Nacional Popular 
da Guiné-Bissau teve oportunidade de proferir uma 
mensagem ao povo e aos jovens  morenses por oca-
sião desta importante data da história de Timor-Leste.

Contactos:
agus.santos@parlamento.tl
guilhermina.barbosa@parlamento.tl

No Próximo Buletim:
- Aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE) 
de 2016

- Treinamento dos Funcionarios do Secretariado 
Geral do Parlamento Nacional, realizado dentro e 
fora do País.

- outros informações.






