
 

 

 

 

                                     VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Reunião do Conselho de Ministros de 26 de setembro de 2018 

O Conselho de Ministros reuniu-se no Palácio do Governo, em Díli, e analisou a apresentação do Ministro 

de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, relativamente ao ponto de situação das 

negociações para a resolução de questões técnicas com vista a ratificação do Tratado do Mar de Timor. 

Os membros do Governo discutiram questões relativas ao orçamento de Estado para o ano de 2019, na 

sequência da aprovação, na passada semana, do teto fiscal do orçamento e da distribuição realizada 

ontem pelo Ministério das Finanças do envelope fiscal de todas as linhas ministeriais. A Ministra das 

Finanças em exercício, Sara Lobo Brites, apelou a todos os Ministros para que respeitem o teto fiscal 

aprovado no planeamento do orçamento de cada Ministério. 

O Conselho de Ministros debateu ainda as dificuldades impostas pelo regime duodecimal, nomeadamente 

a situação difícil ao nível do fornecimento de combustível para eletricidade, na medida em que o orçamento 

para o ano fiscal de 2018 aguarda ainda promulgação por parte do Presidente da República, Francisco 

Guterres Lú Olo. 

Finalmente, o Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares, Fidelis Magalhães, 

apresentou ao Conselho de Ministros informações e resultados da Assembleia Geral do BNCTL, de que o 

Estado é acionista. Foram apresentados os lucros do BNCTL referentes ao ano de 2017 e avaliada a 

proposta de capitalização do Banco para reforço do seu capital, permitindo que o BNCTL esteja pronto 

para enfrentar qualquer situação financeira e possa expandir mais os seus produtos, de forma a tornar-se 

mais atrativo para a população. Foi ainda debatida a proposta de atribuição ao BNCTL dos bens imóveis 

do Estado atualmente utilizados pelo Banco, para que os mesmos passem a constituir património do 

BNCTL. FIM 

 

 


