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                                                                  VI GOVERNO CONSTITUCIONAL 

	
DÍLI, 11 DE JULHO DE 2017 

COMUNICADO DE IMPRENSA  

Reunião do Conselho de Ministros de 11 de julho de 2017 

O Conselho de Ministros reuniu-se esta terça-feira, no Palácio do Governo, em Díli, e o Ministro de 

Estado e da Presidência do Conselho de Ministros viu aprovada a Resolução do Governo sobre a 

nomeação de Rosário da Graça Maia para Presidente do Conselho Diretivo da TATOLI – Agência 

Noticiosa de Timor-Leste, IP, para os próximos quatro anos.   

A Ministra do Turismo, Artes e Cultura interina apresentou o Developing Brand Tourism Timor-Leste. 

Com o apoio da ONG Asia Foundation, promoveu-se a criação de uma imagem de marca do país, para 

promoção institucional junto dos mercados internacionais.  

O Secretário de Estado da Juventude e Desporto viu aprovadas duas Resoluções do Governo: uma 

sobre o Parlamento dos Jovens (em tétum, Parlamento Foinsa´e Nian) e outra sobre a Política 

Nacional para o Desenvolvimento do Desporto. Após oito anos de funcionamento, o Parlamento dos 

Jovens consolidou-se como um instrumento de sucesso. Durante estes anos, foram introduzidas 

algumas alterações que não estavam contempladas no programa original, nomeadamente o aumento do 

número de parlamentares, para assegurar a participação de dois representantes do coletivo de jovens 

com deficiência, a extensão do “mandato” dos jovens parlamentares  para um máximo de três anos, para 

garantir e maximizar os efeitos do programa e o reforço das atividades no âmbito da liderança e 

empreendedorismo.  

Sendo uma das prioridades no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, o Governo decidiu 

adotar uma Política Nacional para o Desenvolvimento do Desporto. Esta decisão vem no seguimento de 

várias iniciativas que têm contribuído para o fortalecimento das entidades que compõem o Movimento 

Desportivo, nomeadamente os Comités Olímpico, Paralímpico e Especial Olímpico, a Confederação do 

Desporto e as federações, associações e clubes ativos no país.  
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Por fim, o Conselho de Ministros aprovou a Proposta de Resolução do Parlamento Nacional que 

aprova o Acordo sobre Cooperação Técnica e Programa de Cooperação dos Voluntários do Japão 

de Além Mar entre Timor-Leste e o Japão. Apresentada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação, tem como objetivo fortalecer os laços de amizade e intensificar a cooperação entre os dois 

países.  

 

 

 

 


