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Alocução de Sua Excelência o Presidente do Parlamento 

Nacional de Timor-Leste, Vicente da Silva Guterres, por 

ocasião da 34.ª Assembleia Interparlamentar da ASEAN 

Brunei Darussalam 

17 a 23 de Setembro de 2013 

 

 

Sua Excelência Presidente da AIPA, 

Distintos Delegados, 

Caros Colegas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Meus Amigos, 

 

Permitam-me que me dirija a esta Magna Assembleia na minha 

língua oficial.  

 

Começo por partilhar com Vossas Excelências o regozijo e o 

orgulho com que trago aqui a voz de um pequeno país que saiu há 

pouco mais de uma década de uma situação de conflito e que 

agora pretende afirmar-se como uma economia próspera. 

 

Com sabeis, Timor-Leste é candidato a membro da ASEAN, algo 

que almejamos com muita ansiedade, pois representará para nós 
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a consolidação da nossa integração regional com o 

desenvolvimento económico. 

 

Permitam-me, primeiro apresentar-lhes o meu país. 

Tem 14,919 km2 e 1,117,000 habitantes segundo os dados de 

2012. 

A população é maioritariamente católica.  

Temos duas línguas oficiais e cerca de 30 línguas locais. 

 

Somos uma república, com um Presidente eleito, de cinco em 

cinco anos, diretamente pelo povo com um parlamento 

unicameral, composto por 65 deputados, eleitos, também, por 

cinco anos. 

 

A 7 de Julho de 2012 decorreram eleições parlamentares e a 31 

de Julho começou uma nova Legislatura: a III Legislatura desde a 

sua independência.  

Na sequência dessas eleições foram eleitos 4 partidos: 

O CNRT (Congresso Nacional da Reconstrução de Timor-Leste) 

com 30 deputados. 

A FRETILIN (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente) 

com 25 deputados. 

O PD (Partido Democrático) com 8 deputados. 

A FM (Frente-Mudança) com 2 deputados. 
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A seguir às eleições foi criada uma coligação entre o CNRT, o PD 

e a FM, à qual chamamos Bloco Coligação, para constituir o 

governo. 

O número de Bancadas Parlamentares desceu de 9 para 4, desde 

a anterior Legislatura. 

 

Existem 7 Comissões Especializadas Permanentes.  

 

Temos um conjunto de 25 Deputadas, mulheres, em 65 

deputados, ou seja, 38% dos Deputados são mulheres – a 

percentagem de mulheres eleitas para o Parlamento mais elevada 

em toda a Ásia. 

 A Bancada da Frente-Mudança é 100% feminina, a Bancada do 

Partido Democrático é 50% feminina e a líder é uma mulher.  

Os Plenários decorrem às 2.ªs e 3.ªs feiras, as Comissões reúnem 

às 4.ªas e 5.ªs feiras e as 6.ªas feiras são dedicadas ao contacto 

com o eleitorado. 

Para esta Legislatura temos objetivos ambiciosos em termos de 

legislação. Queremos aprovar os novos diplomas das terras e 

propriedades para poder facilitar a implementação dos projetos de 

desenvolvimento nacional. 

 

Em termos internacionais, temos ainda a Presidência da 

Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua 
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Portuguesa (AP-CPLP) e em 2014 Timor-Leste vai presidir à 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a qual representa 

mais de 250 milhões de pessoas sendo a língua portuguesa uma 

das mais faladas do mundo. Queremos ser o braço asiático da 

CPLP, pois temos a ambição de entrar em breve para a ASEAN e 

também queremos criar laços com a Austrália e Nova Zelândia e 

os países do Pacífico Sul. 

 

Timor-Leste está no bom caminho e que, como Nação, foram 

alcançados grandes progressos. 

 

Olhando para o mundo, não há história de um país que, em tão 

pouco tempo, tivesse conseguido tanto. 

 

Timor-Leste pertence ao grupo de 49 países menos desenvolvidos 

e também ao grupo dos 30 países frágeis. 

 

Por isso promoveu e organizou, em Díli, em Abril de 2010, uma 

Conferência de onde nasceu o grupo ‘g7+’, para defender um 

‘novo Acordo’ no relacionamento entre os países frágeis e os seus 

parceiros de desenvolvimento. 

 

Hoje, Timor-Leste vive uma conjuntura política inovadora e 

dinâmica. 
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Assim, nesta nova década de construção do Estado, neste novo 

capítulo da nossa história, todos estamos mais engajados no 

fortalecimento das instituições, mais comprometidos com os 

planos de crescimento económico e mais preparados para 

desenvolver a Nação de forma sustentável. 

 

Um sector objeto de reformas profundas foi a gestão e 

administração do Estado e está-se a trabalhar no sentido de 

desenvolver um sector público mais profissional, competente e 

apartidário. Timor-Leste deu passos largos no sentido de boa 

governação e transparência do sector público. 

 

Na sequência destas reformas, em 2012, Timor-Leste subiu 30 

posições na classificação mundial da transparência internacional, 

medida pelo Índice de Perceções de Corrupção, uma melhoria 

significativa que reconhece os esforços das instituições do Estado 

nesta área. 

 

Queremos ser um país de rendimento médio-alto no período de 20 

anos, com uma população saudável, segura e instruída. 

 

Por isso, para Timor-Leste, é preciso que todos assumamos que o 

crescimento da nossa economia só pode ser considerado um 
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indicador favorável ao desenvolvimento nacional, quando se 

observam dois princípios fundamentais: o da inclusão e o da 

equidade. 

 

O Estado está também a criar condições para facilitar o 

investimento e motivar o tecido empresarial para que produza 

bens passíveis de transacionar e exportar, com vista à 

competitividade da nossa economia. 

 

Timor-Leste é uma pequena mas emergente economia, de 

mercado livre e aberto. 

 

Ao implementarmos a reforma fiscal, com algumas das taxas 

fiscais mais baixas do mundo, tornámo-nos mais recetivos ao 

investimento nacional e estrangeiro. Esta reforma foi ainda 

reforçada com a aprovação da Lei do Investimento Privado, em 

2011, que concede isenções na ordem dos 100% a investidores 

que obtenham o certificado de investidor. 

 

O nosso crescimento médio desde 2007 é de 11,9%, com o Fundo 

Monetário Internacional a prever a continuação de um crescimento 

elevado na ordem dos dois dígitos. 
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Sabemos que deve ser o sector privado, e não o Estado, o 

principal motor da economia, incluindo a geração de riqueza e a 

criação de emprego em todo o país. 

 

 

O nosso Fundo Petrolífero ultrapassa, atualmente, 13 mil milhões 

de dólares americanos e dados preliminares indicam que existem 

recursos minerais que incluem ouro, cobre, manganésio, 

mármore, fosfato, gesso e minério de ferro. 

 

Tendo assumido, desde o primeiro momento, o compromisso 

perante o povo de utilizar o dinheiro da riqueza petrolífera de 

modo sustentável, para garantia das gerações futuras, 

continuamos a estudar a melhor forma de diversificar o 

investimento do nosso Fundo do Petróleo.  

 

Timor-Leste, com apenas uma década de independência, 

desenvolveu um sistema a nível mundial de gestão de receitas, 

sendo o primeiro país na Ásia-Pacifico e o terceiro do mundo 

inteiro a receber o estatuto de conformidade com a Iniciativa para 

a Transparência nas Indústrias Extrativas. 

 

No relatório de 2013 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, Timor- Leste subiu cinco posições, desde 2007, 
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no índice de Desenvolvimento Humano e é o que, entre os países 

do Leste Asiático e do Pacífico, regista o maior crescimento médio 

anual no índice, entre 2000 e 2012. 

 

Estabelecemos um Fundo de Desenvolvimento de Capital 

Humano para desenvolver os recursos humanos da nossa nação 

e estamos a enviar estudantes um pouco por toda a Ásia, e pelo 

mundo, de modo a que possam adquirir as qualificações 

necessárias para a construção do nosso Estado. 

 

O esforço interno de consolidação das nossas instituições e da 

nossa economia permitirá também alterar, como tem vindo a 

acontecer, a imagem que os nossos parceiros internacionais têm 

do país que somos. 

A confiança internacional numa nação forte tem possibilitado 

transitar de uma situação em que Timor-Leste era sobretudo 

recetor de ajuda para uma nova era em que atraímos investimento 

e nos colocamos numa posição vantajosa para fazer ouvir a nossa 

voz. 

 

No domínio das relações internacionais e multilaterais, Timor-

Leste desenvolveu assim uma política externa de boa vizinhança, 

de respeito pela soberania e integridade das nações e de 

cooperação com benefícios recíprocos. 
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Foi realizada, pela primeira vez, a Reunião Trilateral de Alto Nível, 

entre os Chefes de Estado e de Governo, da Indonésia, Austrália 

e Timor-Leste. Para além das trilaterais entre os Ministros dos 

Negócios Estrangeiros, normalmente em Nova Iorque, foi também 

iniciado o primeiro Encontro Trilateral entre os Ministros de 

Defesa. 

 

Timor-Leste tem, ainda, excelentes relações com o Fórum das 

Ilhas do Pacífico e vamos continuar a aprofundar essas relações 

para outras áreas que devem ser exploradas. 

 

Fazemos questão de participar nos vários fóruns regionais de 

discussão, incluindo o Fórum de Democracia de Bali, o Diálogo 

Internacional de Defesa de Jacarta e o Diálogo de Shangri-La. 

 

Como já atrás referi, Timor-Leste é considerado, pela Comunidade 

Internacional, um dos quarenta e nove países que as Nações 

Unidas chamam de “Países Menos Desenvolvidos”. 

Somos também considerados um dos trinta países rotulados pelo 

Banco Mundial como “Estados Frágeis”. 

Mas somos igualmente um de dezoito países que se uniram para 

formar o ‘g7+’ que visa monitorizar, reportar e chamar a atenção 
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para os desafios específicos enfrentados por Estados frágeis, que 

até então não tinham voz para serem efetivamente ouvidos. 

 

É por esta razão que as nações do g7+ têm trabalhado em 

conjunto para garantir que a agenda de desenvolvimento pós-

2015 dá resposta real às suas necessidades de paz e estabilidade 

e que as perspetivas dos Estados frágeis são centrais para o 

diálogo global. 

 

O mundo está atualmente a finalizar o diálogo com vista a 

desenvolver a agenda de desenvolvimento pós-2015, para o 

período a seguir ao fim dos Objectivos do Desenvolvimento do 

Milénio. Timor-Leste tem a sua Ministra das Finanças, Emília 

Pires, como membro do Painel de Alto Nível que aconselhou o 

Secretário-Geral das Nações Unidas sobre esta agenda. 

 

Em Abril do presente ano, Timor-Leste teve a honra de assumir a 

Presidência da 69ª sessão da Comissão Económica e Social para 

a Ásia-Pacífico das Nações Unidas. 

Entretanto, Timor-Leste está também a apoiar o Conselho Asiático 

para a Paz e Reconciliação. 
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Neste momento, temos assim condições não só para desenvolver 

o nosso país, gradualmente, mas também partilhar a nossa 

experiência de desenvolvimento com os outros estados frágeis. 

 

Acredito que nós, os timorenses, podemos protagonizar mais uma 

iniciativa, no novo paradigma de desenvolvimento, para tentar 

convencer o mundo quanto ao combate eficaz e sustentado à 

pobreza. 

 

Timor-Leste acredita no projeto comum de cooperação pacífica e 

de desenvolvimento e quer ser parte mais ativa na resolução dos 

problemas regionais, incluindo também a gestão de ameaças 

transfronteiriças a nível de segurança, bem como cooperar no que 

se refere a assistência humanitária, auxílio a desastres, gestão 

ambiental e resposta às alterações climáticas. 

 

Estando no processo da nossa adesão à ASEAN, acreditamos 

que, no quadro alargado de segurança, desenvolvimento e 

democracia, esta adesão não irá só contribuir para a estabilidade 

e desenvolvimento de Timor-Leste, como também esta 

Comunidade poderá beneficiar do pequeno contributo que 

possamos oferecer. 
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A acreditação do Parlamento Nacional de Timor-Leste como 

membro observador da AIPA constitui um passo muito importante 

e significativo para nós pois permitirá ao parlamento timorense 

acompanhar mais de perto os trabalhos desta organização assim 

como o processo de negociação da adesão do país à ASEAN. 

Nesta sequência será constituída uma delegação especial de 

Deputados que terão como missão exclusiva o acompanhamento 

deste dossiê. 

 

Agradeço, portanto, aos distintos delegados esta oportunidade 

que é dada a Timor-Leste. 

 

Antes de terminar felicito a excelente  organização deste evento e, 

em especial ao Excelentíssimo  Senhor Presidente do Conselho 

Legislativo do Brunei, agradeço pelo caloroso acolhimento e  

afável hospitalidade com nos presenteou.  

 

 

Muito Obrigado pela Vossa Atenção.  


