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Lançamento da primeira pedra da Biblioteca Nacional de Timor-Leste 

A cerimónia de lançamento da primeira pedra da construção da Biblioteca Nacional de Timor-Leste decorre 

no dia 16 de agosto. O evento, organizado pelo Ministério do Turismo, Artes e Cultura e pelo Ministério do 

Petróleo e Recursos Minerais, marca um momento importante para a história do país. A construção da 

Biblioteca Nacional deverá estar concluída em 2019.  

O financiamento do projeto, gerido pela Secretaria de Estado das Artes e Cultura, insere-se numa 

contrapartida do acordo de exploração, pela Eni, de um campo petrolífero na Área Conjunta de 

Desenvolvimento Petrolífero, no Mar de Timor. O Ministro do Turismo, Artes e Cultura, Francisco Kalbuadi 

Lay, o Presidente da Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais, Gualdino da Silva, e a Secretária de 

Estado das Artes e Cultura, Isabel de Jesus Ximenes, irão discursar na cerimónia de lançamento da 

primeira pedra. 

O projeto foi iniciado há vários anos, com atividades de capacitação de recursos humanos, a planificação 

da construção do edifício, a aprovação da legislação necessária e a criação de um registo bibliográfico. A 

Lei Orgânica da Biblioteca Nacional de Timor-Leste (Decreto-Lei n.° 21/2016, de 22 de junho) define que a 

instituição tem a missão de “proceder à recolha, tratamento e conservação do património documental 

timorense, bem como assegurar o seu estudo, divulgação e as condições para a sua fruição e garantir a 

classificação e inventariação do património bibliográfico nacional.” Esta lei estabelece quatro Direções 

Nacionais: Aquisições, Processamento e Conservação; Coleções, Acesso e Divulgação; e, ainda, uma 

Administração Geral e um departamento de Sistemas de Informação. 

A Secretaria de Estado das Artes e Cultura conta com pessoal qualificado, nomeadamente na área de 

estudos bibliotecários, e assinou um acordo com a Biblioteca Nacional de Portugal, para garantir apoio 

contínuo para a construção da biblioteca e formação dos funcionários. Irá estar ligada a outras bibliotecas 

do país e ao setor educacional, para promover a aprendizagem e o património cultural. 

O Porta-Voz do Governo, o Ministro de Estado Agio Pereira, considera que "esta cerimónia é um momento 

histórico para Timor-Leste. É o resultado de um bom trabalho da Secretaria de Estado das Artes e Cultura, 

para garantir o financiamento do projeto e a preparação dos recursos humanos. A Biblioteca Nacional 

beneficiará as próximas gerações, assegurando a conservação e boa manutenção da informação, 

tornando-se na instituição responsável pela preservação do património cultural da nossa pátria." FIM 


