
Loron dahuluk debate Programa VII Governo nian 

Parlamento Nacional hahú ona debate ba Programa VII Governo Constitucional iha 

loron 16 fulan outubro tinan 2017. 

Sessão debate ne’e hahú ho pedido de substituição husii Deputado Antonio dos Santos 

‘55”, tuir kedas ho leitura ba guião ne’ebé aprova ona iha reunião lider bancada sira. Guião 

ida-ne’e defini regra debate nian hanessan tempo ba Governo no bancada Parlamentar sira hodi 

halo intervenção, hanessan minuto 650 ba Governo, minuto 230 ba FRETILIN, minuto 220 ba 

CNRT, minuto 80 ba PLP, minuto 70 ba PD, no minuto 50 ba KHUNTO. 

Maneira debate ne’ebé determina ona iha Constituição RDTL katak debate refere hahú 

ho declaração hussi Primeiro-Ministro, no tuir kedas ho intervenção Deputado sira nian. 

Primeiro-Ministro halo apresentação geral ba Programa Governo nian, ne’ebé haforsa 

iha princpio geral tolu hanesssan, i) continuação relação ho Programa VI Governo; ii) tuir Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Nacional (PEDN) 2011-2030, ho Objetivo Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) nian;  iii) inclusão programa eleitoral hussi partido coligação, Fretilin no 

PD, maibe loke ba proposta partido sira seluk nian. 

Alem de ne’e iha apresentação Primeiro-Ministro nian, acumula iha programa pilar haat 

hanessan, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Infraestrutura, Desenvolvimento 

Económico no Modernização Institucional. 

Hafoin apresentação, tuir kedas ho declaração hussi cada bancada Parlamentar, no 

Deputado sira kona-ba programa VII Governo nian. 

Debate ba programa sei continua durante semana ida-ne-e. 

 



Primeiro dia do debate do Programa do VII Governo Constitucional 

Começou, esta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017, a Apreciação do Programa do 

VII Governo Constitucional, pelo Parlamento Nacional de Timor-Leste 

A sessão plenária começou com o pedido de substituição do deputado António dos 

Santos “55”. 

De seguida, procedeu-se à leitura do guião, que foi aprovado na Conferência dos 

Representantes das Bancadas Parlamentares. Neste guião, definem-se as regras do debate, 

nomeadamente os tempos de que cada Bancada e de que o Governo dispõem, tendo ficado 

definido que o Governo dispõe de 650 minutos, a Fretilin dispõe de 230 minutos, o CNRT 

dispõe de 220 minutos, o PLP dispõe de 80 minutos, o PD dispõe de 70 minutos e o KHUNTO 

dispõe de 50 minutos. 

O modelo aprovado prevê, tal como determinado pela Constituição da RDTL, que o 

debate começa com uma declaração do Primeiro-Ministro, a que se seguem as intervenções 

dos senhores deputados. 

O Primeiro-Ministro fez uma apresentação geral do Programa do Governo, centrando-

se em três princípios gerais: i) a continuidade em relação ao Programa do VI Governo; ii) 

alinhamento com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional (PEDN) 2011-2030, bem 

como com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); e iii) inclusão dos programas 

eleitorais dos partidos da coligação, Fretilin e PD, mas também com abertura às propostas de 

outros partidos. 

Na sua apresentação, o Primeiro-Ministro organizou o Programa em 4 pilares, a saber: 

Desenvolvimento Social, Desenvolvimento das Infraestruturas, Desenvolvimento Económico 

e Modernização Institucional. 

Depois desta apresentação, seguiu-se um período de declarações gerais de cada uma 

das cinco bancadas do Parlamento Nacional. 

Em seguida,  os deputados começaram as suas intervenções, questionando o Governo 

sobre o seu Programa e manifestando as suas opiniões sobre este documento. 

O debate prolongou-se ao longo do dia e continuará ao longo desta semana. 



Loron daruak ba Apreciação Programa VII Governo 

Parlamento Nacional, iha loron 17 fulan outubro tinan 2017, tama ba loron 

daruak debate Programa VII Governo Constitucional nian. 

Durante loron ida tomak, mosu intervenção no pergunta hussi Deputado sira, no 

hetan resposta no explicação hussi Primeiro-Ministro ho nia membro sira. 

Hanessan debate iha loron dahuluk nian, Presidente fó tempo ba Deputado sira 

hussi bancada ida-idak no tuir kedas ho resposta hussi executivo nian. 

Nune’e iha parte dadeer, iha Deputado na’in 5 mak halo intervenção, no 

resposta hussi Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri. 

Presidente Parlamento mós aproveita hodi informa ba Deputado sira kona-ba 

documento técnico ne’ebé elabora hussi Gabinete de Analise e Pesquisa iha Parlamento 

Nacional, kona-ba Programa Governo nian hodi apoio Deputado sira analiza diak 

liutan. 

Durante resposta, Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri, mós fó tempo ba Ministro 

de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional, José Ramos-Horta no Ministro do 

Plano e Finanças, Rui Gomes, hodi halo resposta. 

Sessão ne’e continua ba iha parte loraik ne’ebe Deputado na’in 7 mak halo 

intervenção no hetan reposta hussi parte Governo, liga ba area oioin iha governação 

laran inclui luta libertação pátria nian. 

Iha parte loraik nian, iha resposta ikus ba intervenção balun hussi Deputado sira, 

Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri hatete nia parte sente triste uitoan ho posição 

Deputado sira ne’ebe retira hussi intervenção nian. 

Apreciação ba Programa Governo ne’e sei continua iha loron 18 fulan outubro 

tinan 2017.  

 



Segundo dia da Apreciação do Programa do VII Governo 

Realizou-se esta terça-feira, dia 17 de outubro de 2017, o segundo dia da 

Apreciação do Programa do VII Governo Constitucional, pelo Parlamento Nacional de 

Timor-Leste. 

Ao longo do dia foram feitas várias intervenções e perguntas, pelos ilustres 

deputados, e foram sendo dadas respostas e explicações pelo Primeiro-Ministro e pelos 

membros do Governo. 

O debate seguiu o modelo do dia anterior, com o Presidente a dar a palavra a 

grupos de deputados, das várias bancadas, a que se seguiam as respostas do executivo. 

Durante a manhã houve cinco intervenções de deputados, seguidas pelas 

respostas e esclarecimentos do Primeiro-Ministro Mari Alkatiri. 

Antes de se avançar para as respostas, o Presidente do Parlamento informou que 

seria distribuído aos deputados um documento técnico, elaborado pelo Gabinete de 

Análise e Pesquisa do Parlamento Nacional, a partir do Programa do Governo, para 

servir de apoio à análise dos senhores deputados. 

No período de respostas do Governo, usaram da palavra o Primeiro-Ministro, 

Mari Alkatiri, o Ministro de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional, José 

Ramos-Horta e o Ministro do Plano e Finanças, Rui Gomes. 

À tarde, a sessão decorreu nos mesmos moldes, com uma sequência de sete 

intervenções de deputados e com respostas por parte do executivo. 

Ao longo do dia foram levantadas questões relacionadas com as várias áreas 

governativas, bem como com a importância do passado e dos esforços da luta de 

libertação da pátria. 

A sessão da tarde ficou ainda marcada pela retirada dos pedidos de intervenção 

de vários deputados, o que levou o Primeiro-Ministro a dizer que, no final deste 

segundo dia, saía um pouco triste. A maioria dos deputados que anunciaram a retirada 

dos pedidos de intervenção referiu que faria a sua intervenção nos próximos dias. 

A Apreciação do Programa do VII Governo Constitucional, pelo Parlamento 

Nacional de Timor-Leste continua amanhã, quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017. 

 



 

 

 

 

 

Secretariado Geral 

Direção de Apoio Parlamentar 
Divisão de Relações Públicas, Comunicação e Educação 

 

Loron datoluk ba debate Programa VII Governo Constitucional 

Parlamento Nacional iha loron 18 fulan outubro tinan 2017, continua halo debate 
ba Programa VII Governo Constitucional. 

Iha debate loron datoluk ne’e continua ho mecanismo debate, ho pergunta hussi 
Deputado sira no resposta hussi Primeiro-Ministro no membro Governo sira seluk. 

Iha sessão dadeer nian, iha intervenção hussi Deputado na’in lima no tuir kedas 
ho reposta hussi Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri. Iha período resposta ne’e alem de 
Primeiro-Ministro, Ministro dos Recursos Minerais, Mariano Assanami Sabino, Ministro 
do Plano e Finanças, Rui Gomes, mós halo resposta. 

Iha segunda sessão nian, mossu pedido de ponto de ordem barak, hanessan 
funcionamento ida ne’ebé cada Deputado hussu esclarecimento, liga ba conteúdo 
Programa Governo nian.  

Primeiro-Ministro informa, Governo mós haruka Programa ne’e ba cada liderança 
partido sira iha Parlamento Nacional, atu hamossu discussão no sugestão ba Programa 
ne’e.  

Iha parte loraik, continua ho intervenção Deputado na’in 8 no reposta hussi parte 
executivo nian, no aumenta ho intervenção sira seluk, inclui importância no esforço luta 
libertação nian. 

Primeiro-Ministro apela ba Deputado sira liga ba intervenção sira ho conteúdo 
Programa no questão constitucional no inconstitucional VII Governo nian, ne’ebe 
competência Tribunal de Recurso hodi decide. 

Apreciação ba Programa VII Governo Constitucional ne’e sei continua iha loron 19 
fulan outubro tinan 2017. 

 



Terceiro dia do debate do Programa do VII Governo 

O debate de Apreciação do Programa do VII Governo Constitucional, pelo 
Parlamento Nacional de Timor-Leste continuou esta quarta-feira, dia 18 de outubro de 
2017. 

Neste terceiro dia, manteve-se o formato do debate, com várias intervenções e 
perguntas feitas pelos ilustres deputados, e com as respostas e explicações pelo Primeiro-
Ministro e pelos membros do Governo. 

Durante a manhã houve uma primeira sessão de cinco intervenções de deputados, 
seguidas pelas respostas e esclarecimentos do Primeiro-Ministro Mari Alkatiri. 

No período de respostas do Governo, usaram da palavra o Ministro de Estado e 
Ministro dos Recursos Minerais, Mariano Assanami Sabino, o Primeiro-Ministro, Mari 
Alkatiri, e o Ministro do Plano e Finanças, Rui Gomes. 

Seguiu-se depois uma segunda sessão de intervenções dos deputados, marcada 
por muitos pedidos de Ponto de Ordem, um mecanismo do funcionamento normal do 
Parlamento, em que os deputados podem pedir esclarecimentos ou dar alguma 
informação, normalmente sobre assuntos processuais e não do conteúdo do assunto em 
discussão. Esta sequência de quase vinte pedidos de Ponto de Ordem levou o Presidente 
a apelar aos deputados para que tentassem centrar as suas intervenções no conteúdo do 
Programa do Governo. 

O Primeiro-Ministro encerrou a manhã de debate informando que o Governo tinha 
enviado o Programa de Governo às lideranças de todos os partidos com assento 
parlamentar, para alargar a discussão a todos e mostrar abertura e diálogo. 

À tarde, a sessão decorreu nos mesmos moldes, com uma primeira sequência de 
oito intervenções de deputados e com respostas por parte do executivo, a que seguiu um 
intervalo e depois mais três intervenções de deputados e respetivas respostas do 
Primeiro-Ministro. 

Ao longo do dia foram mais uma vez levantadas questões relacionadas com as 
várias áreas governativas, bem como com a importância do passado e dos esforços da luta 
de libertação da pátria. 

O Primeiro-Ministro apelou, no final da sua intervenção, uma vez mais, aos vários 
partidos, para que centrassem as suas intervenções no conteúdo do Programa, uma vez 
que questões de outra natureza, como a da constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
do VII Governo, devem ser analisadas, se for caso disso, pelas instituições competentes, 
como o Tribunal de Recurso, e não pelo Parlamento Nacional.  

A Apreciação do Programa do VII Governo Constitucional, pelo Parlamento 
Nacional de Timor-Leste continua nesta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. 

 



  
 
 

 
 
 
 

 
Secretariado Geral 

Direção de Apoio Parlamentar 
  Divisão de Relações Públicas, Comunicação e Educação 

 
Debate Programa VII Governo Constitucional, remata ho aprovação moção 

de rejeição 

Parlamento Nacional, iha loron 19 fulan outubro tinan 2017, finaliza ona debate 
ba Programa VII Governo Constitucional, ne’ebé remata ho moção de rejeição ne’ebé 
apresenta hussi bancada oposição ho votos 35 a favor, contra 30 no abstenção 0. 

Iha debate ikus ne’e mossu intervenção oioin ho nia resposta hussi parte Governo 
nian. Presidente Parlamento Nacional, anuncia tempo hussi cada bancada parlamentar 
ne’ebé sei iha hodi halo intervenção, hanessan bancada PLP, CNRT, ho KHUNTO. 

Nune’e iha parte dadeer nian, Deputado na’in lima mak halo intervenção ne’ebé 
hetan resposta hussi Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri, inclui Ministro de Estado e 
Ministro dos Recursos Minerais, Mariano Assanami Sabino, Ministro de Estado e Ministro 
da Agricultura e Pescas, Estanislau da Silva, Ministro de Estado e Ministro da Saúde, Rui 
Maria de Araújo no Ministro do Plano e Finanças, Rui Gomes. Biban ne’e mós bancada 
FRETILIN fó nia tempo minuto 20 ba bancada PD hodi halo intervenção. 

Hafoin resposta hussi parte executivo nian, Presidente Parlamento anuncia katak 
la iha ona pedido intervenção, nune’e bancada CNRT apresenta kedas Moção de Rejeição 
ba Programa VII Governo ne’ebé assina hussi bancada CNRT, PLP, no KHUNTO. 

Ho ida-ne’e, Mesa suspende sessão Plenária durante minuto 30 hodi confirma 
documento refere, antes fó tempo minuto 10 ba cada bancada no minuto 20 ba Governo 
hodi halo intervenção ba moção refere. 

Deputado balun aproveita oportunidade ne’e hodi hussu tradução tetun ba moção 
refere atu publico bele hatene, maque nune’e Mesa continua mantem hodi fó biban ba 
Secretaria da Mesa hodi lê documento ne’e. Tuir kedas ho intervenção dahuluk hussi 
bancada KHUNTO, PLP, CNRT, FRETILIN no PD. 

 



Debate de Apreciação do Programa do VII Governo termina com aprovação 
moção de rejeição 

O debate de Apreciação do Programa do VII Governo Constitucional, pelo Parlamento Nacional 
de Timor-Leste, terminou esta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. 

Neste quarto dia, o debate continuou com várias intervenções e perguntas feitas pelos ilustres 
deputados, e com as respostas e explicações pelo Primeiro-Ministro e pelos membros do Governo. 
No final do dia, esgotadas as intervenções, foi apresentada uma Moção de Rejeição do Programa 
de Governo, que foi votada e aprovada. 

No início deste dia de debate, o Presidente do Parlamento anunciou os tempos de que cada 
bancada ainda dispunha para as suas intervenções. Como as bancadas do PLP e do KHUNTO 
estavam já com pouco tempo, a bancada do CNRT informou que, de acordo com as regras 
estabelecidas, cedia 20 minutos do seu tempo a cada uma destas bancadas. 

Durante a manhã houve uma primeira sessão de cinco intervenções de deputados, seguidas 
pelas respostas e esclarecimentos do Primeiro-Ministro Mari Alkatiri. 

No período de respostas do Governo, usaram da palavra o Ministro de Estado e Ministro dos 
Recursos Minerais, Mariano Assanami Sabino, o Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri, e o Ministro de 
Estado e Ministro da Agricultura e Pescas, Estanislau da Silva. 

Neste momento do debate, como a bancada do PD tinha esgotado o seu tempo, a Bancada da 
Fretilin informou que cedia 20 minutos do seu tempo a essa bancada. 

Seguiu-se depois uma segunda sessão de cinco intervenções dos deputados.  
A esta segunda sessão de perguntas e comentários, responderam o Primeiro-Ministro e o 

Ministro de Estado e Ministro da Saúde, Rui Maria de Araújo. 
À tarde, a sessão começou com uma intervenção de uma deputada,  e com respostas por parte 

do Primeiro-Ministro e do Ministro do Plano e Finanças, Rui Gomes. 
Depois destas respostas do executivo, o Presidente do Parlamento anunciou que já não havia, 

na Mesa, mais pedidos de intervenção dos deputados. 

Nesse momento, a bancada do CNRT informou que ia dar entrada, na Mesa, de uma Moção de 
Rejeição ao Programa do Governo. Esta moção foi subscrita pelos presidentes das bancadas do 
CNRT, PLP e KHUNTO. 

O Presidente do Parlamento interrompeu então a sessão, por 30 minutos, para que a Mesa 
pudesse conferir o documento. 

Retomada a sessão, as bancadas decidiram dar uso ao tempo ainda disponível e continuar a 
fazer intervenções. Nesta fase, as intervenções foram apenas das bancadas parlamentares do PD 
e da Fretilin. 

Esgotadas as intervenções, o Presidente do Parlamento anunciou o encerramento do debate, 
passando de imediato à apreciação da Moção de Rejeição apresentada. Para esta fase, a Mesa 
concedeu 10 minutos a cada bancada parlamentar, para apresentação da moção e para se 
pronunciarem sobre a mesma, bem como 20 minutos ao governo. 

Ainda antes desse processo de apresentação e pronúncia sobre a moção, em vários pontos de 
ordem, alguns deputados pediram que este documento fosse traduzido para tétum, chegando 
mesmo a sugerir-se que a votação fosse adiada para o dia seguinte. Estas solicitações não foram 
acolhidas e a Moção de Rejeição foi então lida, em português, pela Secretária da Mesa.  

Seguiu-se a fase de intervenções das bancadas parlamentares, pela seguinte ordem: KHUNTO, 
PLP, CNRT, Fretilin e PD, com as três bancadas subscritoras a apresentarem e justificarem o 
documento, e com as duas últimas a fazer uma apreciação crítica do mesmo. 

Depois destas intervenções, o governo, pela voz do Primeiro-Ministro, fez também a sua 
apreciação. A Apreciação do Programa do VII Governo Constitucional, pelo Parlamento Nacional 
de Timor-Leste terminou, esta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017, com a votação da Moção 
de Rejeição. A Moção de Rejeição foi aprovada com 35 votos a favor e com 30 votos contra. 


