PRIMEIRO
MINISTRO

BREVES PALAVRAS
DO PRIMEIRO-MINISTRO DE TIMOR-LESTE
TAUR MATAN RUAK

Por ocasião da tomada de posse de
membros do VIII Governo Constitucional

Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Díli, 24 de junho de 2020

S. Exa. o Presidente da República, Sr. Francisco Guterres Lú Olo e Esposa
S. Exa. o Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Aniceto Guterres
S. Exa. o Presidente do Tribunal de Recurso, Sr. Deolindo dos Santos
S. Exa. o Ex-Primeiro-Ministro do I e VII Governos Constitucionais, Sr. Mari Alkatiri
S.Exas. Ex-Titulares de Órgãos de Soberania
S. Exa. o Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse (a
“RAEOA”) e da Zona Especial de Economia Social de Mercado de Timor-Leste (a
“ZEESM-TL”), Sr. Arsénio Paixão Bano
S. Exas. Reverendíssimas Senhores Bispos de Baucau, Dili e Maliana
Distintos Senhores Membros do Parlamento Nacional
Distintos Senhores Membros do Governo
Excelentíssimos;
Senhor Procurador-Geral da República
Senhor Chefe do Estado-Maior General das FALINTIL – Forças de Defesa de TimorLeste
Senhor Comandante Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste
Excelentíssimos;
Senhores Representantes do Corpo Diplomático
Senhores Representantes das Agências Internacionais
Senhores Representantes da Sociedade Civil
Senhoras e Senhores
Distintos Convidados
Com humildade, volto a este Palácio para participar na cerimónia de tomada de
posse dos restantes membros do Governo dando por encerrado o processo de
formação do VIII Governo Constitucional da República Democrática de Timor-Leste.
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Hoje temos à nossa disposição alguns dos melhores filhos de Timor-Leste para,
juntamente com eles, desenvolvermos o país e resgatarmos a confiança e a
esperança do Povo Timorense.
Estou certo de que os desafios são enormes, mas, se tivermos a confiança, a força
de ânimo e a vontade firme de vencer, alcançaremos os objectivos das promessas
transmitidas por sucessivos governos de transformar Timor-Leste num país Rico,
Forte e Seguro, capaz de alcançar a Modernidade e a Prosperidade.
Um país capaz de atingir as metas e indicadores de desenvolvimento nacional,
humano e económico previstos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional
(PEDN) e no Roteiro de Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (ODS).
Um país que todos desejamos que até 2030 possa ser de rendimento médio-alto,
que não esquece nem abandona nenhum dos seus cidadãos.
Um país que no presente, tal como no passado, não se conforma nem se desespera
face à adversidade, mas que enfrenta com otimismo e determinação, os graves
desafios impostos pelas catástrofes, pelos desastres naturais e pela atual pandemia
do vírus SARS-Cov-2 e COVID-19.
Uma Nação que reunida em torno de objetivos e princípios comuns de melhoria e
bem-estar, de combate à pobreza e má nutrição, de defesa da integridade e
soberania nacionais, de proteção dos direitos e liberdades fundamentais consagrados
na Constituição de Timor-Leste, procura transformar, no seu dia-a-dia, com trabalho,
empenho, lealdade e dedicação, todas as dificuldades em oportunidades.
Senhoras e Senhores
Distintos convidados
Em tempos de crise, de incerteza e de receio face ao futuro, são necessárias
mensagens de ânimo, de confiança e encorajamento.
Brevemente, iremos apresentar uma renovada proposta de Orçamento Geral do
Estado de 2020, a fim de continuarmos a investir a bom ritmo no bem-estar das
populações e nas infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento do país.
Estamos a implementar medidas em tempo de crise económica e social a nível global,
visando alguma efetiva estabilização e recuperação económica do país.
Medidas concretas, implementadas no terreno que já responderam e irão continuar a
responder, sempre que necessário, a situações urgentes, aos desastres naturais e às
calamidades públicas.
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Medidas de Apoio Financeiro que irão minimizar os impactos negativos que afligem a
mais de 298,000 (duzentos e noventa e oito mil) agregados familiares em todos os
municípios e regiões.
Mas também medidas de recuperação dos estragos, de reabilitação de
infraestruturas e de reconstrução de todos os meios essenciais para a nossa
mobilidade e realização de atividades económicas e sociais.
Os novos membros do VIII Governo Constitucional que hoje tomam posse, são as
pessoas certas escolhidas com sentido de patriotismo e de nacionalismo.
As pessoas certas com o apoio adequado para liderar as Medidas de Recuperação
Sociais e Económicas, que estamos a preparar para apresentar ao país, dando
prioridade às novas tecnologias e aos setores da economia, da educação, da saúde e
da vigilância epidemiológica.
Essas medidas irão, seguramente, contribuir para um Timor-Leste mais moderno,
próspero e desenvolvido!”.
Isto significa, obviamente, que é preciso estar próximo dos nossos cidadãos, não só
para perceber a verdadeira dimensão das desigualdades e dos problemas que
persistem na sociedade, mas também para dar resposta urgente, com lucidez e visão,
às suas expetativas e aos desafios que se lhes colocam.
É, por isso, indispensável mobilizar as vontades institucionais, apelar a toda a nossa
sabedoria e inteligência porque acredito no empenhamento e na capacidade de
realização dos Timorenses em prol do nosso futuro comum.
Senhoras e Senhores
Distintos convidados
Temos recebido elogios de vários parceiros de desenvolvimento, mencionando o
sucesso que alcançamos no combate à pandemia da COVID-19.
Estamos contentes por não ter registado até ao momento nenhuma baixa mortal e
por termos conseguido controlar o surto, evitando a sua livre propagação em solo
Timorense.
Neste sentido, observamos um forte protagonismo dos profisisonais de saúde,
sobretudo dos médicos e enfermeiros no combate à COVID-19. Destacamos
igualmente o papel importante que a população Timorense teve durante o Estado de
Emergência, colaborando com as autoridades nas ações de prevenção e de combate.
Não podemos deixar de estar reconhecidos pelos diversos apoios recebidos dos
paises doadores que integram os parceiros de desenvolvimento, bem como da
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Organização Mundial da Saúde (OMS), das agências internacionais e organizações
não-governamentais, aproveitando a oportunidade para agradecer a todos quantos
participaram nesta enorme operação de prevenção, controlo, combate e atendimento
ao cidadão.
Este sucesso de Timor-Leste no combate à COVID-19 pertence a todos.
Por último, gostaria de deixar uma mensagem de profundo agradecimento e de
público reconhecimento a todos os membros do VIII Governo Constitucional, que
entre Junho de 2018 e junho de 2020, me acompanharam na nobre missão de
governar o país, mas que, por motivos políticos tiveram de abandonar o Governo.
Agradecer a todos pelo empenho, dedicação, lealdade e espírito de missão, com que
assumiram o desafio de integrar o VIII Governo Constitucional.
Um apreço especial para todos aqueles que, pela força das circunstâncias, foram
obrigados a assumir funções cumulativas, de várias pastas governativas, bem como
aqueles que assumiram funções ministeriais interinas.
Foi uma honra trabalhar com todos e aproveito a oportunidade para lhes desejar os
melhores votos de sucessos, saúde e prosperidade nas novas funções públicas ou
privadas, que venham a assumir!
Agradecer ainda aos novos membros que aceitaram integrar o VIII Governo
Constitucional, para o período entre 2020 e 2023.
Agradecer igualmente aos cidadãos, às famílias, às comunidades, aos empresários,
aos parceiros de desenvolvimento e às Organizações Não-governamentais, pelo
renovado apoio e confiança no VIII Governo Constitucional.
Continuamos a contar convosco, com a vossa ajuda e a vossa vontade porque
acredito que, juntos, venceremos o futuro e conquistaremos o desenvolvimento,
rumo a um Timor-Leste, mais justo e igualitário, fraterno e tolerante.
Que Deus nos abençoe a todos!
Muito obrigado
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