VI GOVERNO CONSTITUCIONAL

COMUNICADO DE IMPRENSA
Reunião do Conselho de Ministros de 22 de agosto de 2017
O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, convocou os membros Governo, esta terça-feira, para a última
reunião do Conselho de Ministros do VI Governo Constitucional, e agradecer e reconhecer o trabalho
feito pelo Executivo, ao longo dos últimos 30 meses.
Rui Maria de Araújo salientou “a grande honra e orgulho” pela responsabilidade que assumiu, e
manifestou o seu “enorme apreço pelo serviço prestado por todos, durante estes dois anos e meio de
mandato”. O Primeiro-Ministro afirmou que “apesar das divergências, das diferentes origens políticas e
ideologias, das circunstâncias que levaram à formação deste Governo e, sobretudo, dos desafios que
enfrentámos, considero muito positivo o trabalho desenvolvido pelo VI Governo Constitucional. Sinto-me
muito honrado por ter chefiado esta equipa, e, mais ainda, pelos sucessos que alcançámos”. Rui Maria
de Araújo entregou um certificado de agradecimento pessoal a cada membro do Governo, onde
reconhece, de forma personalizada, o contributo prestado por cada um e, citando Borja da Costa,
declarou que “marcámos um rasto na passagem da construção do Estado de Timor-Leste”.
Também os membros do Governo agradeceram o acolhimento político, a valorização e o apoio moral e
profissional do Primeiro-Ministro. Foi salientada a dignidade que este Governo deu ao país, assim como
a consolidação da paz e da estabilidade, que possibilitam a Timor-Leste ambicionar a prosperidade
definida no Plano Estratégico de Desenvolvimento.
Foi feito um agradecimento especial ao Ministro Conselheiro, Xanana Gusmão, pela coragem e
confiança que demonstrou na nova geração de políticos, englobando os partidos da oposição na
estrutura do VI Governo, aquando da sua formação. Foram valorizados os conhecimentos que
transmitiu, fruto da sua inestimável experiência e visão global sobre a estratégia de criação e futuro da
nação.
O Conselho de Ministros, ainda, fez um ponto de situação sobre as suas propostas aprovadas durante
este mandato, que deverão ser incluídas no relatório do processo de governação para entregar ao VII
Governo Constitucional. FIM
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