
Atividade do Plenário de 1 de Novembro 
até 31 de Dezembro

No mês de Dezembro, o Plenário reuniu nos dias 
6, 10, 16 e 17.
As reuniões ordinárias, realizadas nos dias 10, 16 
e 17, contemplaram período de antes da ordem 
do dia, durante o qual são habitualmente distri-
buídos ofícios escritos do Governo em resposta a 
preocupações dos Deputados, enviados ao Parla-
mento Nacional através da Secretária de Estado 
dos Assuntos Parlamentares, assim como produ-
zidas declarações políticas e prestadas informa-
ções e comentários diversos.

Na reunião plenária extraordinária que ocorreu 
no dia 6, foi discutido, votado e aprovado o Pro-
jeto de Deliberação nº 11/III (2ª), sobre a consti-
tuição de uma Comissão Eventual para a Recolha 
e Análise de Propostas de Alteração Consensuais 
à Proposta de Lei nº 10/III (2ª) – Orçamento Ge-
ral do Estado para 2014. Foi ainda aprovado, por 
unanimidade dos Deputados presentes, o Voto 
nº 4/III (2ª) – De pesar pela morte de Nelson 
Mandela.
Nas reuniões plenárias que tiveram lugar nos dias 
10 e 16, foi debatido, votado e aprovado, por una-
nimidade dos Deputados presentes, o Projeto de 
Resolução nº 13/III (2ª) – Condenação da Atuação 
dos Serviços de Inteligência da Austrália.

O Plenário deu ainda início, no dia 10, à discussão 
do Projeto de Resolução nº 12/III (2ª), que contem-
pla procedimentos a observar na designação dos 
membros do Conselho Consultivo do Fundo Pe-
trolífero, em cumprimento da Lei do Fundo Petro-
lífero, carecida de regulamentação nessa matéria. 
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Foi decidido, no entanto, continuar o debate em 
altura posterior que se revelasse oportuna, depois 
de terminado o recesso natalício.
Por seu turno, a Conferência dos Representantes 
das Bancadas Parlamentares, órgão de consulta 
do Presidente do Parlamento Nacional, reuniu 
nos dias 5, 9, 12 e 19 de Dezembro, tendo apro-
vado o guião da discussão e votação da Proposta 
de Lei do Orçamento Geral do Estado para 2014, 
cujo início fora entretanto reagendado para 8 de 
Janeiro de 2014, e o guião do debate da Conta 
Geral do Estado de 2012, marcado para 7 de Ja-
neiro de 2014.

IV Assembleia Parlamentar da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa 
(AP-CPLP) 4 a 7 de novembro de 2013 - 
Luanda, Angola

Entre os dias 4 a 7 de Novembro teve lugar em 
Luanda, Angola, a IV Assembleia Parlamentar 



da Comunidade dos Países de Língua Portugue-
sa (AP-CPLP), tendo o Parlamento Nacional de 
Timor-Leste concluído dois anos de Presidência 
da Assembleia Parlamentar, passando a ser assu-
mida pela Assembleia Nacional de Angola.

A participação do Parlamento Nacional efetivou-
-se através de uma delegação parlamentar com-
posta pelo Presidente do Parlamento, Vicente 
da Silva Guterres, pelo Grupo Nacional do Par-
lamento à Assembleia Parlamentar, Deputado 
Estanislau Aleixo da Silva (FRETILIN), Presi-
dente do Grupo Nacional, Deputado Virgílio 
Maria Dias Marçal (CNRT), Vice-Presidente do 
Grupo Nacional, Deputada Maria Fernanda Lay 
(CNRT), Secretária do Grupo Nacional, da Mesa 
da Assembleia Parlamentar e da Rede de Mu-
lheres, Deputada Josefa Álvares Pereira Soares 
(FRETILIN), Presidente da Rede de Mulheres, 
Deputado Eduardo de Deus Barreto (CNRT) e 
Deputado Francisco Miranda Branco (FRETI-
LIN), membros do Grupo Nacional e pelo Secre-
tário-geral do Parlamento Nacional, Dr. Mateus 
Ximenes Belo.

Os parlamentares timorenses participaram nos 
trabalhos do Plenário, destacando-se a apresen-
tação do relatório de atividades da presidência 
timorense pelo Presidente do Parlamento Nacio-
nal, Vicente da Silva Guterres; e a intervenção do 
Presidente do Grupo Nacional, Deputado Esta-
nislau Aleixo da Silva, subordinada ao tema “A 
CPLP na Região da Ásia-Pacífico”.

Participaram igualmente nos trabalhos das três 
comissões da Assembleia:

Comissão de Política, Estratégia, Legislação, 
Cidadania e Circulação - Deputado Virgílio 
Marçal e Deputado Eduardo de Deus Barreto;

Comissão de Economia, Ambiente e Coope-
ração - Deputado Estanislau Aleixo da Silva  e 
Deputada Maria Fernanda Lay;

Comissão de Língua, Educação, Ciência e Cul-
tura – Deputado Francisco de Miranda Branco e 
Deputada Josefa Soares.

Por ocasião da IV AP-CPLP, a Rede de Mulheres 
da Assembleia Parlamentar, ainda sob a presi-
dência timorense e em cooperação com o Grupo 
de Mulheres Parlamentares da Assembleia Na-
cional de Angola, organizou um seminário so-
bre os direitos das mulheres. A Deputada Maria 
Fernanda Lay, em representação do Parlamento 
Nacional, fez uma intervenção sobre a violência 
doméstica em Timor-Leste.

Findo o mandato da presidência timorense da 
Assembleia Parlamentar, iniciado em setembro 
de 2011 na III AP-CPLP que decorreu em Díli, 
sucede-lhe agora, para os próximos dois anos, 
Angola.

Nesse período de 2013/2015 o Presidente do Par-
lamento Timorense assume o cargo de Vice-Presi-
dente da Mesa da Assembleia Parlamentar. Merece 
igualmente destaque a eleição da Sra. Deputada 
Maria Fernanda Lay como Secretária da Mesa da 
Assembleia Parlamentar para o mesmo perío-
do. Timor-Leste assume ainda durante o período 
2013/2015 o cargo de Vice-Presidente da Comissão 
de Economia, Ambiente e Cooperação.

Em 2014 Timor-Leste vai assumir a presidência da 
Conferência de Chefes de Estado e de Governo da 
CPLP, razão pela qual lhe compete organizar a V 
Assembleia Parlamentar. Esta reunião terá lugar em 
Díli no primeiro semestre do próximo ano.
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A Assembleia Parlamentar da CPLP 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
- CPLP é o foro multilateral privilegiado para o 
aprofundamento da amizade mútua e da coopera-
ção entre os seus membros. Criada em 17 de julho 
de 1996, a CPLP goza de personalidade jurídica e 
é dotada de autonomia financeira.

A AP-CPLP é o órgão da CPLP que reúne as re-
presentações de todos os Parlamentos da  Comu-
nidade constituídas na base dos resultados das 
eleições legislativas dos respetivos países, tendo 
em vista o contributo para o reforço da atuação da 
CPLP conferindo desta forma maior visibilidade e 
prestígio à Comunidade. 

A primeira reunião teve lugar em São Tomé entre 27 
e 28 de abril de 2009 na qual participaram delegações 
dos Parlamentos de Angola, Cabo Verde, Brasil, Gui-
né-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Prín-
cipe e Timor-Leste. Nesta reunião foram aprovados 
os seus Estatutos e Regimento e eleito o seu Presiden-
te, o Dr. Francisco da Silva, Presidente da Assembleia 
Nacional de São Tomé e Príncipe.

A Assembleia Parlamentar é composta pelos seguin-
tes órgãos: o Presidente da Assembleia Parlamentar, 
a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos e o 
Plenário.

Na III Assembleia Parlamentar realizada em Díli 
foram instituídas três comissões permanentes: 
Comissão de Política, Estratégia, Legislação, Ci-
dadania e Circulação; Comissão de Economia, 
Ambiente e Cooperação; Comissão de Língua, 
Educação, Ciência e Cultura.

De referir, ainda, a Rede de Mulheres Parlamenta-
res, ou RM-AP-CPLP, organismo da Assembleia 
Parlamentar que vela pelas questões de igualdade 
e equidade do género.

Para mais informação sobre a atividade da AP-
-CPLP consulte a página www.ap-cplp.org.

XIV Encontro da Associação de Secretários-
-Gerais dos Parlamentos de Língua Portugue-
sa (ASG-PLP)

Por ocasião da IV Assembleia Parlamentar da CPLP, re-
alizou-se o XIV Encontro da Associação de Secretários-
-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, entre os 
dias 4 e 6 de novembro de 2013.

O Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Dr. 
Mateus Ximenes Belo, participou neste encontro em 
representação do Parlamento, tendo feito uma inter-
venção subordinada ao tema “Os desafios da imple-
mentação do Português como Língua de Trabalho no 
Parlamento Nacional de Timor- Leste”.

A ASG-PLP é constituída pelos Secretários-Gerais ou 
cargos equivalentes dos Parlamentos das Repúblicas 
de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, Senado 
e Câmara de Deputados da República Federal do Bra-
sil.

A Associação tem por objetivos promover o de-
senvolvimento da cooperação técnico-parlamen-
tar e contribuir para a modernização das institui-
ções parlamentares. 

Acompanhe a atividade da ASG-PLP na página 
www.asg-plp.org.

Notícias em Destaque



Disse pretenderem trabalhar em estreita coor-
denação com o Secretariado Executivo da CPLP, 
para porem aquela organização lusófona “na 
boca do mundo”. 

“Penso que todos juntos podemos ter um papel 
importante”, reforçou Vicente da Silva Guterres.

Questionado sobre o teor da conversa com o 
líder da “casa das leis” em Angola, disse terem 
abordado assuntos actuais inerentes à organi-
zação e funcionamento da CPLP, sobretudo os 
conteúdos da IV Assembleia dos Parlamentos da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Timor Leste, afirmou, está esperançado que, com 
a liderança de Angola na esfera parlamentar lu-
sófona, “a CPLP possa fortificar-se mais e avan-
çar o seu papel”.

Ainda nesta sexta-feira, foi recebido em audiên-
cia, também no Palácio dos Congressos, o pre-
sidente da Assembleia Nacional de São Tomé e 
Príncipe, Alcino Martinho de Barros Pinto.

À semelhança do colega de Timor Leste, esta au-
toridade parlamentar abordou comFernando da 
Piedade Dias dos Santos assuntos ligados à orga-
nização à Assembleia Parlamentar da CPLP, que 
Luanda acolhe de 4 a 7 de Novembro.

Em declarações à imprensa, disse ter ido ao Par-
lamento Angolano saudar o seu homólogo e ava-
liar as questões a serem abordadas neste impor-
tante fórum de parlamentares lusófonos.

Adiantou que o seu país vai, juntamente com os 
outros parceiros, lançar algumas pedras para a 
consolidação da Assembleia Parlamentar.

Timor Leste quer mais interação com 
Angola na CPLP 

Luanda - A República Democrática de Timor 
Leste quer continuar a encetar contactos e estrei-
tar a cooperação com Angola, por forma a per-
mitir que os dois Estados, junto do Secretariado 
Executivo da CPLP, possam dar maior visibilida-
de àquela comunidade de Língua Portuguesa

Este foi o compromisso deixado nesta sexta-feira, 
pelo presidente da Assembleia Nacional daquele 
país, Vicente da Silva Guterres, numa audiência 
com o homólogo angolano Fernando da Piedade 
Dias dos Santos, no Palácio dos Congressos.

Segundo o parlamentar, primeiro de um leque de 
dois responsáveis lusófonos recebidos na “casa 
das leis”, Angola é um parceiro privilegiado, daí 
merecer assumir, a partir de segunda-feira, a pre-
sidência dos Parlamentos da CPLP.

Vicente da Silva Guterres afirmou à imprensa, à 
saída da audiência, que os dois países mantêm 
relações excelentes a nível parlamentar.

“Vamos continuar a manter as mesmas relações e 
como a Assembleia Nacional de Angola vai presidir 
o Parlamento da CPLP, continuaremos os nossos 
contactos e coordenação de esforços”, expressou.

Notícias em Destaque
Notícias de Angola…
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Mulheres parlamentares da CPLP realizam 

Seminário sobre os direitos da mulher

Um seminário sobre os direitos da mulher rea-
liza-se este domingo, 03/11, numa organização 
da Rede de Mulheres Parlamentares da Comu-
nidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, 
noticiou a RNA

Na reunião, vão ser debatidos temas como: a 
participação da mulher na polícia, a violência 
doméstica, as mulheres e o acesso a terra, a saú-
de sexual e reprodutiva, o parlamento sensível 
ao género, o tráfico de mulheres e a implemen-
tação da convenção para a eliminação de todas 
as formas de discriminação contra as mulheres.

O encontro realiza-se no âmbito da quarta as-
sembleia parlamentar da CPLP a decorrer de 4 
a 7 de Novembro.

Notícias em Destaque
Notícias de Angola…

Rádio Luanda, 03-11-2013
http://www.rna.ao/radioluanda/noticias.cgi?ID=80551

A Proposta de Lei (PPL) n.º 10/III(2ª) - “Or-
çamento do Estado para 2014”

A Proposta de Lei (PPL) n.º 10/III(2ª) - “Orça-
mento do Estado para 2014”, foi apresentada 
pelo Governo ao Parlamento Nacional em 25 
de Outubro de 2013 e admitida por S. Excia. o 
Sr. Presidente do Parlamento Nacional, que no 
mesmo dia determinado a sua baixa à Comis-
são de Finanças Públicas para efeitos de emissão 
de Relatório e Parecer, e às restantes Comissões 
parlamentares, para efeitos de emissão de pare-
cer setorial, conforme previsto no Regimento do 
Parlamento Nacional.

Entre os dias 4 e 18 de Novembro, realizaram-
-se audições públicas, tendo sido ouvidas pelas 
várias Comissões Especializadas Permanentes as 
seguintes entidades: a Presidência da República; 
o Governo nas pessoas dos Exmos. Senhores Mi-
nistros de Estado e da Presidência do Conselho 
de Ministros, dos Negócios Estrangeiros, das Fi-
nanças, da Justiça, da Administração Estatal, do 
Petróleo e Recursos Minerais, das Obras Públi-
cas, da Educação, da Saúde, da Solidariedade So-
cial, da Agricultura e Pescas,e respetivos Secretá-
rios de Estado, destacando-se em representação 
dos respetivos Ministérios o Sr. Vice-Ministro 
do Comércio e os Srs. Secretários de Estado da 
Segurança,e da Defesa;e Cultura; a Magistratura 
Judicial; o Ministério Público; a Defensoria Públi-
ca; as Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste; a 
Polícia Nacional de Timor-Leste, destacando-se 
a audiência autónoma do Serviço de Investigação 
Criminal da PNTL; o Banco Central de Timor-
-Leste; a Agência de Desenvolvimento Nacional; 
a Comissão Nacional de Aprovisionamento; o 
Secretariado dos Grandes Projetos; o Conselho 
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O Parlamento Nacional de Timor-Leste fez-se 
representar no seminário “Os Parlamentos mo-
dernos: a perspectiva do pacífico”, em Tonga, 
Nuku’alofa, organizado pela Pacific Parliament 
Network, com o apoio da AusAID, do PNUD, da 
UIP e do Centro para Instituições Democráticas, 
por três deputados da Comissão G: o deputado 
Mateus de Jesus, presidente da Comissão e chefe 
da delegação e as deputadas Ângela M. Corve-
lo de A. Sarmento e Angélica da Costa, ambas 
membros da Comissão. 

Estiveram presentes delegados dos seguintes paí-
ses/regiões autónomas do Pacífico Sul: Austrália, 
Bougainville, ilhas Cook, Kiribati, Nauru, Nova 
Caledónia, Nova Zelândia, Niue, Samoa, Ilhas 
Salomão, Timor-Leste, Tonga e Tuvalu.

Tratou-se de um seminário de especial importân-
cia em que as questões de género e da formação 
dos deputados e dos funcionários parlamentares 
estiveram no centro da discussão. Timor-Leste 
foi considerado um exemplo por diversas ocasi-
ões, não só porque tem uma das taxas mais altas 
de representação feminina da região, mas tam-
bém porque o Parlamento Nacional não descura 
as ações de formação (cursos, seminários, estu-
dos comparativos). 

Formação sobre o Registo Eletrónico de 
Documentos

Entre os dias 6 e 8 de novembro, a Assessora de 
Arquivo, Dra. Helena Medeiros e o Especialista 
para Tecnologias de Informação e Comunica-
ção, Dr. Nuno França ministraram uma ação 
de formação sobre o Registo Eletrónico de Do-
cumentos. A ação de formação foi o continuar 
da Ação de formação na temática do Arquivo e 

Consultivo do Fundo Petrolífero; a Autoridade 
Nacional do Petróleo; a Empresa Pública Timor 
GAP; a Comissão da Função Pública; a Comis-
são Nacional de Eleições; a Comissão Anti-Cor-
rupção; a Inspeção Geral do Estado; a Direção 
Geral do Serviço Nacional de Inteligência; o Ins-
tituto de Defesa Nacional; a Câmara do Comér-
cio e Indústria de Timor-Leste; o Banco Nacional 
de Comércio de Timor-Leste - BNCTL; a Rádio 
e Televisão de Timor-Leste; o Banco Mundial; o 
Banco Asiático de Desenvolvimento; a Agência 
Japonesa de Cooperação Internacional - JICA; a 
Agência de Cooperação Alemã - GTZ; as Empre-
sas de Telecomunicações: Timor-Telecom e Te-
lkomcel; aFundação Mahein e o Dili Institute of 
Strategic and International Studies;

No decurso das audições, as entidades públicas e 
privadas acima referidas, tiveram a oportunida-
de para expressar as suas opiniões, informando 
os Deputados acerca da respetiva posição no que 
respeita à Proposta de Lei (PPL) n.º 10/III(2ª).

Deputados da Comissão de Ética (Comis-
são G) participam no seminário: “Par-
cerias parlamentares no pacífico - os 
Parlamentos modernos: a perspectiva do 
pacífico”



No dia 29 de Novembro Sua Exa. o Presi-
dente do Parlamento Nacional recebeu o 
Secretário de Estado dos Negócios Es-
trangeiros e da Cooperação de Portugal, 
Luís Campos Ferreira.

Estagio em Portugal da funcionária ar-
quivista da Biblioteca e Arquivo do Parla-
mento Nacional (BIBARQ)

A funcionária arquivista da BIBARQ, Inês Soares 
Ku, participou do estágio no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo em Portugal que teve lu-
gar entre 25 de Novembro e 6 de Dezembro. A 
formação incidiu sobre todas as áreas de arqui-
vo, incluindo a área da conservação e restauro, 
passando pelas matérias relativas à organização 
de arquivos correntes,  avaliação e seleção docu-
mental, arquivos electrónicos e divulgação de in-
formação na Internet.

Notícias em Destaque
Expediente - Técnicas básicas e Registo eletróni-
co de Correspondência que os funcionários do 
Secretariado do Parlamento Nacional receberam 
no passado mês de outubro. 

De um total de 19 funcionários inscritos, 12 fre-
quentaram o curso que terá uma nova edição, 
previsivelmente em Janeiro. Ao mesmo tempo 
o apoio “on job” irá decorrer ao longo dos pri-
meiros 6 meses de 2014, com os funcionários que 
frequentaram a parte em sala de aula.



O Parlamento Nacional participa na Confe-
rência: “Timor-Leste update: uma nova era? 
Perspectivas e desafios para Timor-Leste”.

A Deputada Lurdes Bessa representou o Parla-
mento Nacional na conferência subordinada ao 
tema: “Timor-Leste update: uma nova era? Pers-
pectivas e desafios para Timor-Leste”, organizada 
pela Universidade Nacional da Austrália e que 
teve lugar em Canberra, nos dias 28 e 29 de No-
vembro.

A conferência reuniu estudiosos emergentes e 
com vários anos de experiencia, assim como ana-
listas políticos para refletir sobre as perspectivas 
e desafios que Timor-Leste irá enfrentar nos os 
próximos 5-10 anos.

O objetivo principal foi contribuir para o conhe-
cimento de Timor-Leste por parte da Austrália, 
proporcionando um fórum público para discutir 
os recentes desenvolvimentos em Timor-Leste. A 
conferência teve também o objetivo de fortalecer 
as relações entre os estudiosos, as agências go-
vernamentais, as organizações da sociedade civil 
e as instituições de pesquisa que trabalham em 
Timor-Leste para ajudar a construir o perfil e a 
capacidade de investigadores e analistas políticos 
timorenses.

Para mais informação consulte a página http://
ips.cap.anu.edu.au/ssgm/2013-timor-leste-upda-
te-follow

Notícias em Destaque
 V Conferência dos Estados Membro da 
Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção (UNCAC)

A V Conferência dos Estados Membros da Con-
venção das Nações Unidas contra a Corrupção 
(UNCAC) reuniu na Cidade de Panamá entre 25 
a 29 de novembro de 2013 e contou com repre-
sentantes de 167 estados membros que assina-
ram a Convenção. Esta cimeira anti- corrupção 
bienal é o evento mundial mais importante para 
verificar o progresso na implementação da UN-
CAC e para o fortalecimento de todos os esforços 
na luta contra a corrupção. 

Este ano, que marca o 10 º aniversário da ado-
ção da Convenção, mais de mil representantes de 
várias Nações participaram na conferência, junto 
com representantes de organismos intergover-
namentais e organizações da sociedade civil. O 
Deputado e presidente do GOPAC Timor-Leste, 
Francisco Miranda Branco, o Vice-Presidente do 
Parlamento Nacional, Adérito Hugo da Costa, 
o Deputado Natalino do Nascimento e o anti-
go Deputado Arsénio Bano, todos membros do 
GOPAC Timor-Leste, representaram o país no 
Panamá. 

A agenda da reunião focou na prevenção e crimi-
nalização da corrupção, bem como na coopera-
ção internacional, recuperação de ativos e assis-
tência técnica. 



	  

	   (dólares	  americanos)	  

	  Categoria	   Orçamento	   Despesas	  

Salários	  e	  vencimentos	   4,273,000	   3,201,727	  

Bens	  e	  serviços	   7,461,880	   6,039,913	  
Transferências	   436,000	   435,999	  
Capital	  menor	   2,551,000	   2,381,136	  
Capital	  
desenvolvimento	   472,120	   472,120	  

	  	   	  	   	  	  

Total	   15,194,000	   12,530,895	  
	  

Notícias em Destaque
Execução orçamental do Parlamento Nacional até 31 de Outubro de 2013

Até 31 Outubro de 2013, a execução orçamental do Parlamento Nacional para o ano de 2013 atingiu o 
82.5%, com um total de despesas, incluindo compromissos e obrigações, de $ 12,530,895. Uma apre-
sentação gráfica é mostrada abaixo: 



Notícias em Destaque
Execução orçamental do Parlamento Nacional até 30 de Novembro de 2013

Até 30 Novembro de 2013, a execução orçamental do Parlamento Nacional para o ano de 2013 
atingiu o 91.6%, com um total de despesas, incluindo compromissos e obrigações, de $ 13,914,451. 
Uma apresentação gráfica é mostrada abaixo:

	  

	   (dólares	  americanos)	  

	  Categoria	   Orçamento	   Despesas	  
Salários	  e	  vencimentos	   4,273,000	   3,480,076	  

Bens	  e	  serviços	   7,461,880	   7,007,695	  
Transferências	   436,000	   435,999	  
Capital	  menor	   2,551,000	   2,518,561	  
Capital	  desenvolvimento	   472,120	   472,120	  
	  	   	  	   	  	  
Total	   15,194,000	   13,914,451	  

	  



Visita de Deputados da Assembleia da 
República de Portugal a Timor-Leste

De 06 a 10 de Dezembro uma delegação de De-
putados da Assembleia da República de Por-
tugal visitou Timor-Leste ao convite do Presi-
dente do Parlamento Nacional, Vicente da Silva 
Guterres.

No dia 6 de Dezembro, a delegação compos-
ta pelo Deputado Alberto Costa (PS - Partido 
Socialista), o Deputado Duarte Pacheco (PSD 
- Partido Social Democrata) e o Deputado Vir-
gílio Macedo (PSD - Partido Social Democrata) 
foi recebida em audiência pelo Presidente do 
Parlamento Nacional. Os Deputados da Assem-
bleia da República de Portugal encontraram-se 
também com o Grupo Parlamentar de Amizade 
Timor-Leste – Portugal, com os líderes das ban-
cadas parlamentares e tiveram a oportunidade 
de assistir à cerimónia de Prestação de Honras 
Fúnebres aos Mártires da Libertação Nacional – 
Jardim dos Heróis em Metinaro.

Professores da Escola Canossa de Díli vi-
sitam o Parlamento Nacional

No dia 09 de Dezembro de 2013, 20 Professores 
da Escola Canossa de Díli visitaram o Parlamen-
to Nacional. Durante a visita, organizada pela 
Divisão de Relações Públicas, Educação Cívica 
e Comunicação (DIRPEC) e inserida dentro de 
um curso de formação sobre as instituições ti-
morenses, os professores tiveram a oportunida-
de de ver de perto as instalações do Parlamento 
Nacional e receber um briefing pelo Chefe da 
Divisão de Apoio ao Plenário, Sr. Armando Ma-
chado, sobre o funcionamento, os órgãos, os di-
ferentes tipos de trabalho e sua organização e as 
funções deste órgão de soberania.
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Informação e Comunicação, João Paulo Espe-
ranca, professor de língua Tétum, José Carlos 
Adão e Elsa Miranda, ambos professores de 
Língua Portuguesa.

O Grupo de trabalho teve como missão princi-
pal apresentar uma proposta completa do novo 
portal eletrónico do Parlamento Nacional, in-
cluindo todos os aspectos necessários ao pleno 
funcionamento, nomeadamente o web design, 
as funcionalidades e as soluções tecnológicas. O 
novo portal eletrónico constitui um dos objeti-
vos prioritários na estratégia de comunicação e 
informação do Parlamento Nacional.

Conta Geral do Estado correspondente 
ano financeiro de 2012

No dia 25 de Novembro de 2013, deu entrada 
no Parlamento Nacional o Relatório e Parecer 
do Tribunal de Recurso relativo à Conta Geral 
do Estado correspondente ano financeiro de 
2012. Na mesma data, admitida a Conta Geral 
do Estado, o Presidente do Parlamento Nacio-
nal determinou a baixa do referido parecer à 
Comissão Finanças Públicas (Comissão C) para 
efeitos de apreciação e elaboração de parecer. 

Depois da realização de diversas audiências 
públicas, entre os dias 11 e 13 de Dezembro de 
2013, nas quais foram ouvidas a Sra. Ministra 
da Solidariedade Social, o Sr. Ministro da Edu-
cação e o Magnífico Reitor da UNTL o Sr. Se-
cretário de Estado da Comunicação Social e o 
Presidente do Conselho de Administração da 
RTTL o Sr. Ministro da Administração Estatal 
acompanhado pelo Senhor Secretário de Esta-
do da Descentralização Administrativa, a Sra. 
Ministra das Finanças e os responsáveis pelo 

Apresentação do novo portal eletrónico 
do Parlamento Nacional à Mesa e aos 
Líderes das Bancadas Parlamentares

DNo dia 12 de Dezembro, depois de uma pri-
meira aprovação por parte do Presidente e do 
Secretário-geral do Parlamento Nacional, o 
novo Grupo de Trabalho, que foi constituído 
para dar continuação ao trabalho de Concep-
ção e Construção do novo portal eletrónico do 
Parlamento Nacional iniciado em 2010, apre-
sentou o protótipo do novo portal à Mesa do 
Parlamento e aos Líderes das Bancadas Parla-
mentares, com o objectivo de recolher sugestões 
por parte da liderança deste órgão. 

O grupo de trabalho é composto pelos seguintes 
membros: Adelino Afonso de Jesus, Diretor de 
Apoio Parlamentar, que o coordena, Guilhermi-
na Barbosa, Chefe da Divisão de Relações Pú-
blicas, Comunicação e Educação Cívica, Abilio 
Caldas e Horacio Abilio, respetivamente Chefe 
e técnico da Divisão de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação, Alessandra Ronchi, As-
sessora de Relações Públicas e Comunicação, 
Nuno França, Especialista para Tecnologias de 
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Na sequência do curso de Registo Eletrónico 
de Documentos, a funcionária do Secretariado, 
Célia da Cruz da Rosa irá estagiar no próximo 
mês de Janeiro na Assembleia da República no 
que aplica o mesmo software que irá começar 
em funcionamento em Janeiro.

No dia 9 de Dezembro, o Parlamento Nacional, 
em consenso com o Governo e com os quatro 
partidos com representação parlamentar, deli-
berou o adiamento da discussão e votação da 
Proposta de Lei n.º 10/III (2ª) – Orçamento Ge-
ral do Estado para 2014 para Janeiro de 2014. 
Foi também deliberado que a Proposta de Lei 
em questão será discutida a partir de dia 8 e 
aprovada até dia 22 de janeiro.

Entrevista ao Presidente do Grupo Nacional 
de Timor-Leste à Assembleia Parlamentar da 
CPLP, Deputado Estanislau Aleixo Da Silva.

Contactos:
guilhermina.barbosa@parlamento.tl
alessandra.ronchi@parlamento.tl

Secretariado dos Grandes Projetos, Comissão 
Nacional do Aprovisionamento e a Agência de 
Desenvolvimento Nacional, a Comissão C ela-
borou o seu Relatório e Parecer que foi aprova-
do no dia 17 de Dezembro de 2013. 

O debate em Plenário da Conta Geral do Esta-
do correspondente ano financeiro de 2012 terá 
lugar em 7 de Janeiro de 2014.


