
Atividade do Plenário de 15 de Setembro 
até 31 de Outubro

O Plenário reuniu nos dias 1, 7, 8, 21, 22, 28 e 
29 de Outubro, tendo apreciado, nas respetivas 
ordens do dia, as seguintes matérias:

- Relatório Anual (ano de 2012) do Provedor de 
Direitos Humanos e Justiça, mediante apresenta-
ção prestada pelo próprio nos termos legalmente 
previstos;

- Relatório Anual de Atividades da Comissão da 
Função Pública (ano de 2012), através de apre-
sentação prestada pelo Presidente desta institui-
ção.

Na reunião realizada no dia 22 de Outubro foi 
ainda anunciada a admissão e baixa à Comissão 
de Assuntos Constitucionais, Justiça, Adminis-
tração Pública, Poder Local e Anticorrupção da 
Proposta de Lei da Imprensa, registada e nume-
rada como Proposta de Lei nº 9/III (1ª), que ha-
via dado entrada ainda durante a Primeira Ses-
são Legislativa (2012/2013).

Em 28 de Outubro, o Orçamento Geral do Es-
tado, uma vez admitido pela Mesa, baixou às 
Comissões Especializadas Permanentes, tendo a 
respectiva proposta de Lei sido numerada como 
Proposta de Lei nº 10/III (2ª).

No dia 29 de Outubro, a proposta de Lei que pre-
vê alterações à Lei orgânica da Presidência da 
República foi aprovada em votação final global, 
tendo baixado à comissão competente para pro-
ceder à sua redação final.

Durante as reuniões plenárias realizadas sem 
período da ordem do dia, foram habitualmente 
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distribuídos ofícios escritos do Governo em res-
posta a preocupações dos Deputados, enviados 
ao Parlamento Nacional através da Secretária de 
Estado dos Assuntos Parlamentares, assim como 
produzidas declarações políticas e prestadas in-
formações e comentários diversos.

Foi aprovado e divulgado o mapa-calendário de 
reuniões plenárias a realizar obrigatoriamente 
em português, em cumprimento da resolução 
parlamentar que regula a matéria. 

Por seu turno, a Conferência dos Representantes 
das Bancadas Parlamentares, órgão de consulta 
da Mesa do Parlamento Nacional, reuniu em 3, 
10 e 24 de Outubro.

Aulas de Língua Portuguesa

Durante a 2ª Sessão Legislativa, continuarão a 
decorrer diariamente as aulas de Língua Portu-
guesa para todos os funcionários e Deputados 



do Parlamento Nacional. As aulas contam com a 
presença de 122 funcionários de apoio e com 22 
Deputados, divididos de acordo com o nível de 
conhecimentos em Língua Portuguesa. Assim, 
existem 10 turmas de funcionários e 3 turmas 
de Deputados. As aulas decorrem em duas salas 
simultaneamente e são leccionadas pelos profes-
sores Elsa Miranda e José Carlos Adão.

As deputadas do Parlamento Nacional de 
Timor-Leste olham para as leis e políticas 
da Índia sobre Violência baseada no género.

Oito membros do Grupo das Mulheres Parla-
mentares de Timor -Leste (GMPTL) embarca-
ram numa viagem de estudo à Índia. A delega-
ção, chefiada pela vice-presidente do GMPTL, 
Deputada Albina Marçal Freitas, visitou três 
regiões diferentes da Índia (Nova Deli, Pune e 
Mumbai) para recolher informações sobre a im-
plementação de leis e políticas sobre a violência 
baseada no género. As Deputadas encontraram-
-se com diferentes entidades, entre estas, a As-
sociação Indiana de Parlamentares para a Popu-
lação e Desenvolvimento, UNFPA, PNUD, UN 
Women, advogados cujo trabalho se centra na 
violência baseada no género, em especial a vio-
lência doméstica e a violência sexual, académi-

cos e várias ONGs que lutam contra a violência 
baseada no género. 

A delegação teve ainda a oportunidade de assis-
tir a apresentações de vários grupos locais que 
através de músicas e danças combatem a violên-
cia baseada no género.

A delegação parlamentar considerou a visita de 
estudo um grande sucesso. A profusão de in-
formações disponíveis e as diferentes fontes de 
análise providenciadas para a delegação garan-
tiu que a visita foi um processo de aprendiza-
gem extremamente profícua para as deputadas. 
As Deputadas puderam interagir com vários 
interlocutores, e foi interessante e importante 
visitar três cidades diferentes, que mostraram 
abordagens diferentes para o mesmo problema.

Encontro com o Grupo Parlamentar de 
Amizade França - Timor Leste, do Senado 
Francês.  

No dia 18 de Setembro, S.Exa. o Presidente do 
Parlamento Nacional concedeu audiência ao 
Grupo Parlamentar de Amizade França - Timor 
Leste, do Senado Francês.
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A reunião centrou-se no estreitamento das rela-
ções de amizade, no vértice político e diplomá-
tico entre a Câmara Alta do Parlamento francês, 
o próprio povo francês e Timor-Leste.
Estiveram ainda presentes o Vice-Presidente da 
Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e 
Segurança Nacional (Comissão B), Sr. Duarte 
Nunes, o Senhor Deputado César Valente de 
Jesus “PILOTO” e a Senhora Deputada Ana de 
Conceição Ribeiro.

O Parlamento Nacional de Timor-Leste é 
acreditado como membro observador da 
AIPA - Assembleia Interparlamentar da 
ASEAN  

No dia 20 de Setembro, em Bandar Seri Be-
gawan, Brunei Darussalam, durante a 34º As-
sembleia-geral da Assembleia Interparlamentar 
da ASEAN (AIPA) o Parlamento Nacional de 
Timor-Leste com a presença do seu Presidente, 
Vicente da Silva Guterres, foi acreditado como 
membro observador.

A candidatura do Parlamento Nacional foi acei-
te por unanimidade dos países membros: Cam-
boja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Sin-
gapura, Tailândia, Filipinas, Vietnam e Brunei 
Darussalam.

A Assembleia Interparlamentar da ASEAN 
(AIPA) foi constituída em 2006 em resultado 
da transformação da Organização Interparla-
mentar da ASEAN (AIPO) que havia sido for-
mada em 1980, 10 anos depois da constituição 
da Associação das Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN), para contribuir através da coopera-
ção interparlamentar à conquista dos objectivos 
e aspirações da ASEAN.

A cooperação mais estreita entre os parlamen-
tos resultaria numa maior participação dos po-
vos dos países da ASEAN no esforço comum 
para alcançar os três principais objetivos ori-
ginais da associação enunciados na Declaração 
da ASEAN, aprovada em Banguecoque dia 8 de 
Agosto de 1967: promover o desenvolvimento 
económico, social e cultural da região através de 
vários programas de cooperação, salvaguardar 
a estabilidade política e económica da região e 
servir como um fórum para a resolução de dife-
renças intra-regionais.

Os Assessores Internacionais do 
Parlamento Nacional apresentam os 
seus relatórios anuais e planos de 
trabalho para os próximos meses, à 
liderança do Secretariado do Parlamento 
Nacional e aos Deputados.

No dia 27 de setembro, o Assessor Jurídico do 
Gabinete do Presidente, Mesa e Plenário, Dr. 
José Pinto apresentou à liderança do Secretaria-
do do Parlamento Nacional e aos Deputados o 
seu relatório anual de trabalho.

O Assessor de Economia para a Comissão de 
Economia e Desenvolvimento (Comissão D), 
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Prof. António Serra, o Assessor Jurídico para a 
Comissão de Finanças Públicas (Comissão C), 
Dr. Miguel de Lemos, a Especialista em Arqui-
vo, Dra. Helena Madeiros, o Especialista em 
Protocolo, Dr. Rodrigo Knopfli e a Especialista 
em Recursos Humanos e Administração, Dra. 
Isabel Nolasco que recentemente começaram a 
trabalhar no Parlamento Nacional, apresenta-
ram os respectivos planos de trabalho.

No dia 24 de outubro o Especialista para Tecno-
logias de Informação e Comunicação, Dr. Nuno 
França, o Especialista para Aprovisionamento 
e Gestão Patrimonial, Dr. Vítor Ambrósio e o 
Professor de Tétum, Dr. João Paulo Esperança 
expuseram os respectivos planos de trabalho, 
enquanto a Especialista em Orçamento e Finan-
ças, Dra. Margarida Rodrigues, e a Assessora do 
Género, Dra. Charlemagne Gomez apresenta-
ram o relatório anual de trabalho.

Participaram nas reuniões o Gestor do Projec-
to do PNUD, Dr. César Dias Quintas, a equipa 
do PNUD e representantes da União Europeia, 
que financia as posições dos consultores acima 
mencionados.

Discussão e Aprovação do Orçamento 
Privativo do Parlamento Nacional.

A Comissão de Finanças Públicas (Comissão C) 
aprovou no passado dia 10 de Outubro a reda-
ção final da Resolução que aprovou o Orçamen-
to Privativo do Parlamento Nacional para 2014 
(Projeto de Resolução No 11/III (1) – Aprova o 
Plano de Ação e o Orçamento do Parlamento 
Nacional para 2014), na sequência da aprova-
ção final global da iniciativa em Plenário.

A preparação do orçamento do Parlamento 
Nacional para o ano de 2014 teve início com a 
emissão de uma circular pelo Secretário-geral 
em Maio de 2013. Esta circular solicitava a pre-
paração por parte de todas as Divisões Orça-
mentais dos seus planos de acção anuais e pro-
postas de estimativas orçamentais para o ano de 
2014. O Secretário-geral, com base nas estima-
tivas apresentadas pelas Divisões, elaborou uma 
Proposta de Orçamento, a qual foi apresentada:

• Em Junho de 2013: ao Comité de Revisão 
Orçamental, presidido pelo Presidente do Par-
lamento com a participação dos Líderes das 
Bancadas Parlamentares e dos presidentes das 
Comissões Parlamentares Permanentes; 

• Em Julho de 2013: ao Conselho de Adminis-
tração presidido pelo Presidente do Parlamento. 
Depois de apreciada pelo Conselho de Admi-
nistração, a proposta, ainda em Julho, baixou à 
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Representante Especial do Secretário-Geral das 
Nações Unidas e dar um sinal político de apoio 
a uma personalidade e figura histórica de Ti-
mor-Leste naquele cargo; avaliar as condições 
em que Timor-Leste e o executivo pretendem 
apoiar o processo eleitoral.

Visitas de Estudo comparativo dos 
Funcionários do Parlamento Nacional.

No mês de Outubro funcionários do Parlamen-
to Nacional, pertencentes a diferentes divisões, 
tiveram a possibilidade de participar em acções 
de formação em outros países da CPLP.

Participaram do estudo comparativo em Cabo 
Verde e Portugal organizadas de 1 à 11 de Ou-
tubro e de 21 até 31 de Outubro, respectivamen-
te, diferentes funcionários da Divisão de Apoio 
as Comissões, Divisão de Apoio ao Plenário e 
Divisão de Relações Publicas, Comunicação e 
Educação Cívica. 

Entre 14 e 18 de Outubro, duas funcionárias da 
Divisão de Recursos Humanos, Serviços Ad-
ministrativos e Atendimento aos Deputados e 
Bancadas Parlamentares participaram do En-
contro dos Quadros de Recursos Humanos da 
Associação dos Secretários-Gerais dos Parla-
mentos de língua Portuguesa (ASG-PLP) em 
Brasília.

Comissão de Finanças Públicas. Em Setembro 
de 2013, a Comissão de Finanças Públicas apre-
sentou as estimativas orçamentais revistas no 
seu relatório e parecer ao Presidente do Parla-
mento.

A discussão, em Plenário, do Orçamento Pri-
vativo do Parlamento Nacional para 2014 teve 
início no dia 23 e terminou no dia 26 de Setem-
bro com a votação final global que aprovou por 
unanimidade o Projeto de Resolução (53 votos 
a favor, 0 contra e 0 abstenções). O montante do 
Orçamento Privativo do Parlamento Nacional 
para 2014 é USD 13,500 milhões.

Encontro entre a Comissão de Negócios 
Estrangeiros, Defesa e Segurança Nacio-
nais e S.E. o Primeiro Ministro da RDTL.

A Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa 
e Segurança Nacionais (Comissão B) reuniu no 
passado dia 30 de Setembro com S.E. o Primei-
ro Ministro, Kay Rala Xanana Gusmão tendo 
como ponto de partida a visita do chefe do exe-
cutivo à República da Guiné-Bissau. O encontro 
serviu para informar a comissão dos objetivos 
da visita e para a comissão transmitir a expe-
riência e dados obtidos durante a presença na-
quele país lusófono.

A Comissão B efetuou uma visita de trabalho à 
República da Guiné-Bissau e a Portugal, entre 
o dia 22 de Agosto e14 de Setembro que teve 
como objetivos conhecer a realidade política e 
de segurança do país, avaliar a decorrer a insta-
lação da agência de cooperação de Timor-Leste 
e a implementação dos projetos na Guiné-Bis-
sau; avaliar a missão das Nações Unidas no país 
face à nomeação do Dr. José Ramos Horta como 
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Notícias em Destaque
Execução orçamental do Parlamento Nacional até 30 de Setembro de 2013

Até 30 Setembro de 2013, a execução orçamental do Parlamento Nacional para o ano de 2013 atingiu 
o 72,3%, com um total de despesas, incluindo compromissos e obrigações, de $ 10,980,813. Uma apre-
sentação gráfica é mostrada abaixo:



Livro III AP-CPLP (III Assembleia Par-
lamentar da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa)

A Divisão de Relações Públicas, Educação Cí-
vica e Comunicação do Parlamento Nacional 
em coordenação com o Grupo Nacional da AP-
-CPLP produziu o livro III AP-CPLP. O livro, 
que é uma compilação de todas as intervenções 
proferidas pelas entidades que participaram na 
III AP-CPLP, que teve lugar em 2011 em Díli, 
inclui também as resoluções e deliberações 
aprovadas durante as sessões plenárias da As-
sembleia Parlamentar, assim como as atas das 
reuniões das três Comissões (Comissão de Po-
lítica, Estratégia, Legislação, Cidadania e Cir-
culação, Comissão de Economia, Ambiente e 
Cooperação, Comissão da Língua, Educação, 
Ciência e Cultura) e do V Encontro da Rede das 
Mulheres Parlamentares da AP-CPLP.

O livro III AP-CPLP será oferecido aos parti-
cipantes da IV Assembleia Parlamentar da Co-
munidade de Países de Língua Portuguesa (AP-
-CPLP) que terá lugar em Luanda no próximo 
mês de Novembro.

129.ª Assembleia da União 
Interparlamentar (UIP)

Decorreu em Genebra entre os dias 7 a 9 de 
Outubro a 129.ª Assembleia da União Inter-
parlamentar. Participaram os deputados David 
“Mandati” Ximenes (presidente), Duarte Nunes 
(vice-presidente), Brígida Correia (secretária) e 
Izilda Soares. O Secretário-geral do Parlamento 
Nacional também integrou a comitiva e partici-
pou nas reuniões dos Secretários-gerais da UIP. 

A delegação participou nos trabalhos da plená-
ria, onde foi discutido um ponto de emergência, 
apresentado pela Dinamarca, Finlândia, Islân-
dia, Noruega e Suécia, sobre o papel dos parla-
mentos na fiscalização do uso e destruição de 
armas químicas. A delegação participou ainda 
nas comissões:
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- Primeira Comissão (Paz e segurança interna-
cional), onde foi discutida uma Proposta de Re-
solução sobre “Rumo a um mundo livre de armas 
nucleares: a contribuição dos parlamentos “. Os re-
latores desta iniciativa legislativa foram o Sr. Blai-
ne Calkins (Deputado do Canadá) e a Sra.. Yolan-
da Ferrer Gomez (Deputada de Cuba).

- Segunda Comissão (Desenvolvimento Sus-
tentável, Comércio e Finanças), onde foi dis-
cutida a Proposta de Resolução sobre “riscos-
-resistentes: levando em consideração as 
tendências demográficas e as restrições naturais 
apresentado pelos relatores o Sr. Saber Hossain 
Chowdhury (Deputado do Bangladesh) e o Sr. 
Philipe Mahoux (Deputado da Bélgica).

- Terceira Comissão (Democracia e direitos 
humanos), onde foi discutida uma Proposta de 
Resolução sobre “O papel dos parlamentos na 
defesa dos direitos das crianças, em particular 
as crianças migrantes não acompanhadas, e na 
prevenção de sua exploração em situações de 
guerra e de conflito”, cujos relatores foram a Sra. 
Gabriela Cuevas (Deputada do México) e a Sra. 
Jameela Nasaif (Deputada do Bahrain).

- Comissão da UIP para os Assuntos das Na-
ções Unidas, onde se abordou a intensificação 
das relações entre as Nações Unidas e os parla-
mentos nacionais sendo um dos grandes obje-
tivos da UIP. Nas reuniões desta Comissão foi 
ainda debatida a questão das implicações do 
Tratado do Comércio de Armas (TCA, ATT na 
sigla inglesa), adotado a 2 de Abril deste ano 
pela Assembleia-geral das Nações Unidas. Dis-
cutiu-se também e a delegação parlamentar de 
Timor-Leste participou, sobre a implementação 
da Resolução 1540 do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, sobre a não-proliferação de 
Armas de destruição maciça.
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A Deputada Albina Marçal Freitas é 
entrevistada sobre o papel da Comissão 
de Infra-estruturas, Transportes e
Comunicações (Comissão E)

No dia 8 de Outubro, a Deputada Albina Marçal 
Freitas (CNRT) concedeu uma entrevista à Rádio 
Timor-Leste (RTL) tendo explicado as principais 
competências dos deputados da Comissão E, en-
tre as quais a fiscalização no âmbito das infra-es-
truturas de abastecimento de água e saneamento 
básico, energia e electricidade estradas e vias de 
comunicação, portos e aeroportos, sistemas de co-
municação, habitação e urbanização.

A Senhora Deputada sublinhou que no caso 
concreto do fornecimento e distribuição de 
energia ao país, esta Comissão tem a responsa-
bilidade e obrigação de fiscalizar todos os pro-
jectos e obras relacionadas com o decorrer dos 
trabalhos e a obrigação de comunicar às autori-
dades competentes e emitir pareceres sobre os 
maus procedimentos e propor a paragens das obras.

Audiência com o Embaixador da República 
Federal da Alemanha para a RDTL

No dia 10 de Outubro o Presidente do Parla-
mento Nacional recebeu em audiência o Senhor 
Embaixador da República Federal da Alemanha 
para a RDTL, Dr. Georg Witschel.

Foram abordados diversos assuntos de interesse 
comuns a Timor-Leste e a Alemanha, em parti-
cular nos diversos projetos de desenvolvimen-
to, na área da formação marítima e na área da 
agricultura em que a Alemanha apoia através da 
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Justiça, Administração Pública, Poder Lo-
cal e Anti-Corrupção (Comissão A) discute 
a Proposta de Lei n.º 4/III (1ª), Primeira Al-
teração à Lei n.º 3/2011 de 1 de Junho – Lei 
Orgânica da Presidência da República

À Presidência da República, enquanto conjunto 
de órgãos e serviços destinados a apoiar a ac-
tividade do Presidente da República, órgão su-
premo do Estado Timorense, símbolo e garante 
da independência nacional, da unidade do Es-
tado e do regular funcionamento das institui-
ções democráticas e Comandante Supremo das 
Forças Armadas, é necessário prestar uma aten-
ção especial e garantir os meios para que possa 
desenvolver a sua actividade de forma capaz, 
exemplar e independente. A Proposta de Lei 
n.º 4/III/1ª, Primeira Alteração à Lei n.º 3/2011 
de 1 de Junho – Lei Orgânica da Presidência da 
República pretende estabelecer um quadro legal 
mais adequado e adaptado ao actual enquadra-
mento e funcionamento da Presidência da Re-
pública, procurando-se também, que este novo 
regime permita uma maior estabilidade legisla-
tiva ao estabelecer-se os mecanismos para que 
a Presidência da República possa, independen-
temente do Presidente eleito ou do seu corpo 
de funcionários, e sem prejuízo do seu regular 
funcionamento, conservar uma maior estabili-
dade ao longo do tempo, indispensável para a 
preservação da memória institucional e colecti-
va, algo que é essencial para a consolidação da 
identidade nacional.

A proposta de lei foi aprovada na generalida-
de antes do recesso parlamentar (14/07/2013). 
Nessa ocasião o Plenário adoptou o texto subs-
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ção legislativa e parlamentar, resposta a pedidos 
de informação e elaboração de dossiês temáti-
cos para os Deputados do Parlamento Nacional 
de Timor-Leste. 

Seminário subordinado ao Orçamento 
Geral do Estado para 2014

Após a realização na manhã do dia 23 de Outu-
bro de um briefing prévio à submissão da pro-
posta de Orçamento Geral do Estado (OGE) 
para 2014, aberto a todos os deputados mem-
bros da Comissão de Finanças Públicas (Comis-
são C) e da Comissão de Economia e Desenvol-
vimento (Comissão D); à semelhança de anos 
anteriores, a Comissão C organizou no dia 24 
de Outubro de 2013, no edifício Tower em Fa-
thuada, Díli, um Seminário de um dia subordi-
nado ao Orçamento Geral do Estado para 2014. 
Para esta iniciativa, a Comissão contou com 
Sua Exa. a Ministra das Finanças da RDTL e 
outros ilustres convidados em representação de 
organismos públicos e privados, como o Banco 
Central de Timor-Leste, o Tribunal de Recurso, 
o Banco Mundial, o IFC (International Finan-
ce Corporation), o Banco de Desenvolvimento 
Asiático (ADB), a Agencia de Cooperação Ja-

titutivo proposto pela Comissão  A. A proposta 
de lei baixou de seguida para a Comissão para a 
discussão e votação na especialidade. A Comis-
são reuniu-se para o efeito  dias 7, 8, 9, 10 e 11; 
16 e 17; 21, 22, 23 do mês de Outubro. Foram 
apresentadas 24 propostas de alteração. A Lei nº 
3/2011 acabou por ter 27 artigos alterados, 13 
artigos revogados e 5 artigos aditados.

Capacitação em economia, finanças 
públicas e gestão orçamental.

Decorreu entre os dias 9 e 11 de Outubro em 
Dare, no distrito de Díli, a segunda parte do 
programa de reforço de capacitação em econo-
mia, finanças públicas e gestão orçamental des-
tinado aos funcionários do Secretariado-geral 
do Parlamento Nacional, que decorreu entre 
Março e Abril deste ano. Dos 17 funcionários 
inicialmente inscritos, na sua grande maioria 
analistas e pesquisadores,15 participaram re-
gularmente nas atividades. Esta componente de 
formação, essencialmente prática, decorreu dia-
riamente entre as 09H00 e as 17H30.

Estágio prático na Divisão de Informação 
Legislativa e Parlamentar da Assembleia 
da República para dois pesquisadores do 
Parlamento Nacional.

Dois Pesquisadores do Parlamento Nacional 
irão realizar entre os dias 21 e 31 de Outubro 
um estágio prático na Divisão de Informação 
Legislativa e Parlamentar da Assembleia da Re-
pública. Este estágio visa reforçar a capacitação 
dos funcionários do Parlamento Nacional em 
matéria de pesquisa e tratamento de informa-
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realização de sucesso, aplicar as diferentes so-
luções de indumentária formal e informal e tra-
tar as reclamações de origem interna e externa 
utilizando técnicas de assertividade e gestão de 
conflitos.

Delegação do Parlamento Nacional 
participa da Assembleia-geral da SEAPAC

A Câmara dos Deputados da República da In-
donésia organizou entre os dias 23 a 24 de Ou-
tubro a Assembleia-geral da SEAPAC (Deputa-
dos do Sudeste Asiático contra a Corrupção). 
Uma delegação do Parlamento Nacional, com-
posta pelo Deputado Adérito Hugo da Costa, 
a Deputada Izilda M. da Luz Pereira Soares, a 
Deputada Lurdes Bessa, a Deputada Virgínia 
Ana Belo e a Deputada Benvinda Catarina Ro-
drigues participou na Assembleia-geral.

A SEAPAC é uma organização sem fins lucrati-
vos que foi criada como um capítulo regional no 
Sudeste Asiático e tem como objetivo erradicar 
a corrupção através das instituições que envol-
vem interesse público, especialmente os Parla-
mentos e as instituições governamentais.

Durante a Assembleia-geral foi discutido o 

ponesa (JICA) para além de inúmeros Deputa-
dos em representação das restantes Comissões. 
O Seminário permitiu fornecer aos senhores 
Deputados um panorama sobre o orçamento a 
apresentar pelo Governo para o próximo ano.

Acção de formação na temática do 
Protocolo Parlamentar. 

De 21 a 25 de Outubro, o Assessor de Protocolo 
do Parlamento Nacional ministrou uma acção 
de formação na temática do Protocolo Parla-
mentar. 

Esta acção de formação visava a transmissão, 
em sala de aula, de matérias técnicas do foro 
do Protocolo e da Diplomacia Parlamentar. A 
formação teve como principal objectivo quali-
ficar os participantes para que no final do cur-
so tenham adquirido competências que lhes 
permitam identificar e distinguir protocolo, 
relações parlamentares internacionais, etique-
ta e imagem institucional, aplicar as diferentes 
normas protocolares no contexto parlamentar, 
planear e organizar os diversos eventos de âm-
bito da Diplomacia Parlamentar com base nos 
conhecimentos técnicos adquiridos para uma 
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O Presidente do Parlamento concede 
entrevista exclusiva à Televisão de 
Timor-Leste (TVTL)

No dia 24 de Outubro o Presidente do Parla-
mento Nacional, Vicente da Silva Guterres, foi 
entrevistado nos estudos da TVTL pelo seu 
Presidente, Expedito Diaz Ximenes. A entre-
vista, que durou uma hora e foi transmitida no 
dia 28 de Outubro as 19h00, abordou os tópi-
cos seguintes: balanço da 1.ª Sessão Legislativa 
da III Legislatura; objectivos da III Legislatura; 
principais pacotes legislativos; relações inter-
parlamentares. 

Ministro da Justiça entrega a Proposta do 
Orçamento Geral do estado para 2014

No dia 25 de Outubro o Ministro da Justiça, 
Dionísio Babo, entregou a Proposta do Orça-
mento Geral de Estado (OGE)  para 2014 ao 
Presidente do Parlamento Nacional, dando-se 
desse modo início ao processo legislativo que 
conduzirá à aprovação do OGE para 2014.
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Plano de Ação e o Fortalecimento da Estrutu-
ra Organizacional da SEAPAC. As discussões 
temáticas focaram no impacto do clientelismo 
político contra a Corrupção; Género, Cultura e 
Corrupção; na Mobilização de Pessoas e na res-
tauração da confiança pública. Objectivos prin-
cipais da Assembleia-geral da SEAPAC centra-
ram-se ainda no aumento da cooperação entre 
os países do Sudeste Asiático para a erradicação 
da corrupção, na partilha de experiência nessas 
questões e na adopção de um Plano de Acção 
sobre a eliminação da corrupção no Sudeste 
Asiático. O resultado final deste Encontro será 
concluído na Declaração de Medan.

No dia 24 de Outubro Sua Exa. o 
Presidente do Parlamento Nacional 
recebeu o Sr. D. Duarte de Bragança.



Ação de formação na temática do Arquivo 
e Expediente - Técnicas básicas e Registo 
eletrónico de Correspondência

De 29 a 31 de outubro, a Assessora de Arquivo 
do Parlamento Nacional ministrou uma ação de 
formação na temática do Arquivo e Expediente. 
A formação visou sobretudo a introdução ao 
manuseamento do Registo Eletrónico de Docu-
mentos através da transmissão de conhecimen-
tos básicos de arquivo e expediente: definição 
de arquivo e suas funções, características de um 
documento de arquivo, a teoria das três idades 
e o ciclo de vida dos documentos, o expediente 
e o circuito dos documentos: receção, carimbo, 
registo, a organização de processos e coleções.
No mês de novembro irá dar-se a formação na 
aplicação do Registo Eletrónico.
A formação teve caráter obrigatório e contou 
com 19 formandos.
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A Comissão de Finanças Públicas 
(Comissão C) reúne com os Presidentes 
das Comissões Parlamentares 
Permanentes para definir o Calendário 
de Audiências e Debate sobre Proposta 
do Orçamento Geral do estado para 2014

Entre os dias 25 e 28 de Outubro, a Comissão de 
Finanças Públicas (Comissão C) reuniu com os 
Presidentes das restantes Comissões Parlamen-
tares Permanentes para definir o calendário da 
apreciação da Proposta de Lei nº 10/III (2ª) rela-
tiva ao Orçamento Geral do Estado para 2014 e 
consensualizar a calendarização das audiências 
públicas no âmbito do processo orçamental, 
que irão decorrer no mês de novembro.
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Delegação do Parlamento Nacional de Timor-Leste 
à IV Assembleia Parlamentar da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa - AP-CPLP
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No próximo número… 

Entre os dias 4 e 7 de Novembro de 2013, uma 
delegação do Parlamento Nacional irá participar 
na IV Assembleia Parlamentar da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP) que 
terá lugar em Luanda, Angola.
A delegação timorense será composta pelo 
Presidente do Parlamento Nacional, Vicente 
da Silva Guterres, o Secretário-geral do Parla-
mento Nacional, Sr. Mateus Ximenes Belo e os 
membros do Grupo Nacional: Deputado Esta-
nislau Aleixo da C. A. M. da Silva (Presidente 
do Grupo Nacional); Deputado Virgílio Maria 
Dias Marçal (Vice-Presidente do Grupo Nacio-
nal); Deputada Maria Fernanda Lay (Secretária 
do Grupo Nacional); Deputada Josefa Alvares 
Pereira Soares (Presidente da Rede Mulheres); 
Deputado Eduardo de Deus Barreto e Depu-
tado Francisco Miranda Branco (Membros do 
Grupo Nacional).

A Assembleia Parlamentar da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP) foi 
instituída pelo XII Conselho de Ministros da 
CPLP (Lisboa, Novembro de 2007) e realizou a 
sua primeira reunião em São Tomé, capital da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe, 
em 27 e 28 de Abril de 2009, na qual participa-
ram representantes dos Parlamentos de Angola, 
Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
A AP-CPLP é o órgão que reúne as representa-
ções de todos os Parlamentos da Comunidade, 
constituídas na base dos resultados das eleições 
legislativas dos respectivos países.

Durante a Assembleia Parlamentar em Luan-
da, a presidência da Assembleia Parlamentar da 
CPLP, assegurada actualmente por Timor Leste 
será assumida por Angola.
Contactos:
guilhermina.barbosa@parlamento.tl
alessandra.ronchi@parlamento.tl


