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Apresentação do "Retrato" da atividade do VI Governo Constitucional
Na manhã de sexta-feira, 4 de agosto, cada um dos quatro Ministros de Estado do VI Governo
Constitucional apresentará ao Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, os relatórios do Processo de
Governação de todos os Ministérios, Secretarias de Estado, organismos e entidades sob sua tutela; em
seguida, os restantes Ministérios apresentarão os seus relatórios. A cerimónia terá lugar no Salão Nobre do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
Esta iniciativa foi primeiro adotada pelo IV Governo Constitucional, em 2012, e visa assegurar uma
transição informada entre administrações. Os documentos do processo de governação do VI Governo
Constitucional contêm informações diversificadas sobre Ministérios, entidades e organismos autónomos,
incluindo análises

dos programas e políticas executados, sínteses dos desafios enfrentados e

recomendações para o futuro. As informações sobre projetos ainda em andamento procuram minimizar
interrupções desnecessárias dos processos.
O evento contará também com o lançamento do “Retrato do Mandato do VI Governo Constitucional [20152017]”, publicação que descreve as principais atividades e conquistas deste Governo desde a sua tomada
de posse, a 16 de fevereiro de 2015. Nele se mencionam os avanços nos setores social, económico, de
infraestruturas e de governação, e se inclui uma lista de todas as leis aprovadas. São publicados, os seis
discursos considerados mais importantes na legislatura e na secção “Sabia que...”, breves relatórios de
nove iniciativas de destaque.
Na mensagem introdutória do livro, o Primeiro-Ministro convida todos a ler sobre “os principais resultados
do VI Governo Constitucional, e dos quais muito nos orgulhamos". E acrescenta: "São estes [resultados] o
testemunho do sucesso que podemos alcançar quando trabalhamos ‘Um por todos e todos por um’, o mote
do Governo que eu tive o privilégio de chefiar.”
O "Retrato" será publicado em Tétum, Português e Inglês e distribuído ao Presidente de cada órgão
soberania, embaixadas e consulados, e aos municípios de Timor-Leste. Informações adicionais, incluindo
links para se poder aceder ao livro a partir da internet, estarão disponíveis após o lançamento.
O Porta-Voz do VI Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, salientou que "a prestação de contas em livro
é um testemunho da maturidade e do profissionalismo da nossa governação. São provas do alto valor que
atribuímos ao progresso, na nossa jornada para o desenvolvimento nacional". FIM
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