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Díli, 8 de fevereiro de 2017 

Governo cumpre compromissos com infraestruturas 

A recente inauguração do Hospital Regional Eduardo Ximenes, em Baucau, e a inauguração do edifício 

principal da Comissão Nacional de Eleições (CNE), em Díli, marcaram a conclusão de dois importantes 

projetos de infraestruturas necessárias para apoiar serviços essenciais em Timor-Leste. 

O Hospital Regional, que recebeu o nome do Vice-Ministro da Saúde do Governo Unilateral de 1975, irá 

servir o Município de Baucau e os municípios vizinhos de Viqueque, Manatuto e Lautém. Durante a 

cerimónia de inauguração, no dia 20 de janeiro, a Vice-Ministra da Saúde, Ana Isabel Soares, realçou o 

contínuo compromisso do Governo no apoio aos serviços diferenciados do hospital, nas áreas de 

prevenção e tratamento, terapia e diagnóstico, internamento e emergência. Aquela importante unidade de 

Saúde regional tem atualmente 227 funcionários, incluindo 25 médicos e especialistas, 98 enfermeiros e 22 

parteiras. Treze desses elementos são membros da Brigada Médica Cubana. 

Também oficialmente inaugurado este ano, o edifício principal da Comissão Nacional de Eleições veio 

proporcionar um espaço com as condições necessárias para o importante trabalho de supervisão, 

nomeadamente, das próximas eleições. O edifício, inaugurado a 28 de janeiro pelo Primeiro-Ministro, Rui 

Maria de Araújo, pelo Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, Kay Rala Xanana Gusmão, e 

pelo Presidente da CNE, Alcino Baris, representa um investimento no trabalho contínuo da Comissão, para 

que possa cumprir o seu mandato de assegurar a democracia em Timor-Leste, através da promoção de 

processos eleitorais livres e justos. 

Na inauguração, o Primeiro-Ministro referiu que instalações de qualidade são um fator importante no apoio 

às instituições, para que possam atingir os seus objetivos. E destacou a importância dos recursos humanos 

deste organismo, encorajando todos os funcionários da CNE a realizarem as suas tarefas com dedicação e 

em contínuo desenvolvimento profissional. 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, observou que “a inauguração 

destas duas infraestruturas é um reflexo do nosso progresso constante. O Hospital Regional em Baucau e o 

edifício principal da Comissão Nacional de Eleições em Díli têm um papel importante no fornecimento de 

serviços de qualidade ao povo de Timor-Leste". FIM 

 


