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COMUNICADO 
DE IMPRENSA 

 
Díli, 25 de agosto, 2015 

 
Vicente Fernandes e Brito empossado como Diretor da Polícia Cientifica de 

Investigação Criminal de Timor-Leste 
 

A cerimónia de tomada de posse do novo Diretor da Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC) teve 

lugar no dia 1 de outubro, no Centro de Formação Jurídica. O Primeiro-Ministro em substituição, Ministro de 

Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, empossou Vicente Fernandes e Brito 

como novo Diretor da PCIC.  

 

Com 15 anos de carreira na área da justiça timorense, como magistrado de carreira e Procurador, Vicente 

Fernandes e Brito subiu ao cargo de Procurador-Geral Adjunto.  

 

A PCIC foi oficialmente criada em maio do ano passado para trabalhar em cooperação com outras 

entidades que fazem investigação criminal a nível nacional, como a Polícia Nacional de Timor-Leste 

(PNTL), a Comissão Anti-Corrupção e o Serviço de Migração. Internacionalmente, a PCIC vai trabalhar com 

a INTERPOL e com outras agências de combate ao crime transnacional. É uma entidade de aplicação da 

lei científica, focada em exclusivo na investigação criminal, estruturada de forma independente, 

tecnicamente equipada e com pessoal altamente qualificado. 

 

Durante a cerimónia, que contou com altos membros do Governo e do sector Judiciário, discursaram o 

Primeiro-Ministro em substituição, Agio Pereira, o Secretário de Estado de Terras e Propriedades em 

representação do Ministro da Justiça, Jaime Xavier Lopes e o novo Diretor da PCIC, Vicente Fernandes e 

Brito. 

 

O Secretário de Estado, Jaime Xavier Lopes, referiu que a PCIC teve um papel importante na luta contra o 

crime organizado e foi fundamental no combate às cada vez mais sofisticadas e complexas atividades 

criminosas. Recordou ainda que da PCIC é esperado que mantenha elevados padrões de "profissionalismo, 

comportamento ético, imparcialidade e independência". 

 

Vicente Fernandes Brito, salientou que a PCIC deve realizar o seu trabalho com rigor científico, de forma a 

identificar, recolher provas e contribuir para um processo julgamento justo, credível e imparcial. 

Reconheceu, ainda, o papel que vai desempenhar durantes os primeiros anos, na consolidação desta 
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instituição e comprometeu-se a fazer de tudo para responder às expectativas criadas em torno da sua 

nomeação. 

O Ministro de Estado Agio Pereira congratulou - o novo Diretor pela sua nomeação, desejando-lhe muito 

sucesso no seu novo cargo. Destacou ainda que "a experiência profissional de Vicente Fernandes e Brito 

no setor da justiça e os seus elevados padrões de ética profissional irão consolidar a PCIC, na forma como 

investiga, recolhe provas, rigorosamente aplica metodologia científica e finalmente, servir o Estado de 

Direito nos termos da Constituição de Timor-Leste". FIM 

 
 
 
 


