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Díli, 27 de março de 2017 

Governo felicita a Polícia Nacional de Timor-Leste pelo seu 17.o aniversário 

O Governo participou na comemoração do 17.º aniversário da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), no 

dia 27 de março, no Centro de Formação da Polícia, em Comoro, Díli. As celebrações, com o tema 

“Aniversário dos 17 anos da PNTL no garante da Lei, da ordem e da democracia em Timor-Leste”, 

incluíram uma parada, anúncio de promoções, atribuição de condecorações e discursos do Presidente da 

República e do Comandante-Geral. Foi, também, feita homenagem aos antigos membros da instituição, em 

frente do Monumento aos Mártires da PNTL. 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, e o Ministro do Interior, Longuinhos Monteiro, juntaram-se aos 

Presidentes da República, do Parlamento Nacional e do Tribunal de Recurso, ao Chefe de Estado das 

Forças Armadas e a outros dignitários, nas felicitações ao responsável da PNTL, o Comandante-Geral Júlio 

da Costa Hornay, e a todo o pessoal da instituição, presente e passado. 

O VI Governo Constitucional tem trabalhado com muito empenho para assegurar uma polícia nacional cada 

vez mais profissional e bem equipada, focada num modelo de policiamento comunitário. A aplicação do 

Plano Estratégico da PNTL para 2014-2018 aponta para este modelo, assente na Visibilidade, 

Envolvimento e Profissionalismo – três pilares que, em Tétum, dão o acrónimo VIP, que reflete esta 

importância dada às pessoas, profissionais e comunidade. O Plano define um caminho claro para uma 

reforma e desenvolvimento contínuo da PNTL, associado a melhorias operacionais para manutenção da 

segurança, da ordem pública e da paz. 

Durante esta legislatura, a PCIC – Polícia Científica de Investigação Criminal foi consolidada como um 

organismo científico ao serviço da aplicação da lei, com formação em áreas como terrorismo, cibercrime, 

falsificação de dinheiro, tráfico humano e falsificação de documentos. Foi aprovada legislação que atribui à 

PNTL e aos seus vários organismos a capacidade de resposta a ameaças que resultam de um mundo cada 

vez mais globalizado. 

A crescente maturidade e capacidade da PNTL não passou despercebida aos observadores e 

comentadores que se pronunciaram sobre as recentes eleições Presidenciais. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, reforçou “o orgulho que o Governo tem na 

crescente capacidade e profissionalização da nossa Força Policial e saúda todas as mulheres e homens 

que estão empenhados na defesa da Lei e Ordem e no seu serviço à Nação”. FIM 


