Sua Excelência,
Senhor Presidente do Parlamento Nacional
Suas Excelências,
Vice-Presidentes do Parlamento Nacional
Suas Excelências,
Senhoras e Senhores Deputados
Caros Colegas, Senhoras e Senhores membros do Governo
Senhoras e Senhores, Distintos Convidados
É com grande satisfação de dever cumprido que hoje encerramos a apresentação na
generalidade, da proposta de Lei de Orçamento Geral do Estado para o Ano Fiscal de
2018.
É especialmente relevante constatar o alcance de um entendimento entre o Governo e
as Distintas Deputadas e Deputados deste Parlamento Nacional, face à necessidade de
retomar, em muito curto prazo, a normalidade na execução orçamental do Estado,
independentemente das diferentes opiniões e ideologias políticas, aqui presentes.
Apesar desta proposta de OGE de 2018 procurar dar forma legal à execução da despesa
efectuada em regime duodecimal desde Janeiro de 2018 até à presente data, o
documento não deixa de ser visto pela nossa população como um sinal de empenho,
compromisso, esforço e dedicação de todos os políticos deste Parlamento Nacional, no
sentido de normalizar no plano financeiro e económico a situação do nosso País, até ao
final do ano.
É bom verificar que, ao longo dos três dias de debate na generalidade, as Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, tiveram oportunidade de chamar a atenção do
Governo para vários aspectos que, no vosso entendimento, deveriam ser considerados
ou corrigidos na redação da proposta, em apreço.
No entanto, importa ter presente que a elaboração da proposta de OGE de 2018
decorreu em condições relativamente difíceis atendendo à necessidade de assegurar a
sua apresentação, no menor período de tempo possível, a pouco mais de sessenta dias,
após a tomada de posse do VIII Governo Constitucional.
A urgência deste documento foi justificada, não apenas pela necessidade de assegurar
os meios financeiros e orçamentais necessários à boa prestação de serviços públicos,
mas também para restabelecer, sem mais demora, a confiança na nossa economia,
especialmente junto do setor privado mais dependente do investimento ou despesas do
Estado.
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Justificava-se ainda, pela urgente necessidade de iniciar um novo ciclo e calendário
orçamental, já em plena normalidade de organização e funcionamento dos Serviços
Públicos, de modo a apresentar em tempo útil uma proposta de Orçamento Geral do
Estado para o ano Fiscal de 2019, cujo prazo legal se esgota no próximo dia 15 de
Outubro de 2018.
Gostaria, por isso, de agradecer a todas as Senhoras e Senhores Deputados, a vossa
participação séria, construtiva e empenhada durante estes três dias de debate na
generalidade, que nos antecedem.
Gostaria ainda de expressar a firme vontade do VIII Governo Constitucional de continuar
a trabalhar com este Parlamento Nacional, em sede de especialidade, de modo a alcançar
os consensos necessários para que as alterações a serem introduzidas possam imprimir
maior qualidade na versão final da proposta de Lei.
Fazemos votos para que possamos encontrar em conjunto as soluções mais adequadas
e necessárias, para a rápida retoma do caminho do crescimento económico, da melhoria
das condições de vida do nosso Povo e do desenvolvimento sustentável da nossa
querida Pátria.
Em favor de um OGE de 2018 capaz de responder às legítimas expectativas dos nossos
cidadãos, os quais desejam um Timor-Leste Forte, Rico e Seguro! Por uma Nação unida,
cada vez mais moderna, desenvolvida e próspera!
Que Deus nos abençoe a todos
Muito Obrigado pela vossa atenção.
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