
  

 
 
 
 
 

 

Comunicado de Imprensa 

Reunião do Conselho de Ministros de 07 de novembro de 2018 

O Conselho de Ministros reuniu-se no Palácio do Governo, em Díli e iniciou com uma 

apresentação do Ministério das Finanças, da Proposta final da Lei do Orçamento Geral do 

Estado para 2019, aprovada pelos membros do Governo.   

A Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais, através do seu Vice-Presidente, fez uma 

apresentação relativa à Sociedade TL Cement, Lda. A mesma foi inicialmente constituída 

como Sociedade por Quotas, com responsabilidade limitada e capitais privados. 

A Ministra das Finanças interina, fez de seguida uma breve apresentação da situação atual 

das dívidas do Governo à Timor Telecom, relativos aos anos de 2015 a 2017. 

O Governo aprovou a proposta de Decreto-Lei, relativa à orgânica do Ministério da Justiça, 

o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e 

avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, referente à área da 

justiça, do direito e dos direitos humanos e das terras e propriedades. 

O Governo aprovou a proposta de Decreto-Lei, relativa à orgânica do Ministério das 

Finanças, entidade governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e 

avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas do 

planeamento e monitorização anual do orçamento e das finanças.  

O Governo aprovou também a proposta de Decreto-Lei, relativa à orgânica da Secretaria de 

Estado da Juventude e Desporto, o departamento governamental que coadjuva o Ministério 

da Educação, Juventude e Desporto, responsável pela conceção, execução, coordenação e 



  

 
 
 
 
 

 

avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da 

juventude e desporto.  

O Governo aprovou ainda a proposta de Decreto-Lei, relativa à orgânica da Secretaria de 

Estado da Formação Profissional e Emprego, o departamento governamental que coadjuva 

o Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, responsável pela conceção, execução, 

coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para 

as áreas do trabalho, formação profissional e emprego.  

O Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares apresentou aos membros 

do Conselho de Ministros as opções definidas pelo programa “Compact”, cujo objetivo 

principal é a redução da pobreza em Timor-Leste através do crescimento económico, no 

âmbito de um projeto desenvolvido e financiado pelo Millennium Challenge Corporation 

(MCC), em coordenação com o Governo da República Democrática de Timor-Leste. Com 

vista a reforçar as relações bilaterais entre o Governo de Timor-Leste e o Governo dos 

Estados Unidos da América, a MCC tem vindo a desenvolver todo um programa de apoio a 

Timor-Leste desde 2011.  

O Conselho de Ministros aprovou dois programas, um relativo ao combate ao raquitismo e 

outro de desenvolvimento do capital humano. FIM 

 

 


