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S. Exa. o Presidente da República, Sr. Francisco Guterres Lú Olo e 
Esposa 

S. Exa. o Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Aniceto Guterres e 
Esposa 

S. Exa. o Presidente do Tribunal de Recurso, Sr. Deolindo dos Santos e 
Esposa 

S. Exa. o Ex-Primeiro-Ministro do I e VII Governos Constitucionais, Sr. 
Mari Alkatiri 

S. Exa. o Conselheiro Máximo do Partido Kmanek Haburas Unidade 
Nasional Timor Oan (KHUNTO), Sr. José dos Santos Naimori Bucar 

S. Exas. Ex-Titulares de Órgãos de Soberania 

S. Exas. os Representantes do Corpo Diplomático e das Agências de 
Cooperação Internacionais acreditadas em Timor-Leste 

S. Exas. os Representantes das Confissões Religiosas 

  

Senhoras e Senhores 

Ilustres convidados 

É com grande honra que saudamos o início de funções da Secretária de 
Estado da Igualdade e Inclusão (SEII) e do Secretário de Estado das 
Terras e Propriedades (SETP), os quais a partir de hoje integram o VIII 
Governo Constitucional. 

Com esta cerimónia se completa o ciclo de remodelação governativa 
iniciado no dia 22 de Março de 2022 e que pretende tirar proveito da 
conjuntura mais positiva a nível interno e externo, em direção a uma Nova 
Normalidade pós-COVID-19, que todos desejamos possa ser de crescente 
recuperação económica e social, em todos os setores de desenvolvimento 
nacional. 

Uma remodalação que coincide com o importante período das Eleições 
Presidenciais 2022-2027, que irão também marcar o início de um novo 
ciclo da nossa jovem Democracia. 
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Um período de eleições que começou bem, com grande respeito mútuo e 
tolerância entre os dezasseis candidatos presidenciais e que se extendeu 
para as equipas de sucesso, para os militantes e simpatizantes, 
permitindo concluir a primeira volta no dia 19 de Março de 2022, com uma 
paz e segurança duradoura em todo o país. 

Uma paz que não foi perturbada pela discórdia, apesar do registo de 
alguns casos prontamente respondidos pelas nossas autoridades militares 
e policiais no terreno, na sua missão de fazer cumprir a lei, garantindo a 
segurança pública de pessoas e bens. 

Uma segurança comum que só foi possível alcançar com o apoio ativo e 
participativo de cada cidadão, no cumprimento criterioso dos seus deveres 
de bom comportamento social e de responsabilidade cívica, no exercício 
dos direitos de sufrágio e das liberdades de associação ou de campanha, 
consagrados pelas Leis e pela nossa Constituição da República 
Democrática de Timor-Leste. 

Estamos todos de parabéns pelos resultados alcançados que 
demonstrando uma vez mais a grande maturidade política atingida pelo 
nosso país, servem de exemplo de boas práticas eleitorais para outros 
países que partilham, como nós, os valores e princípios presentes num 
Estado de Direito Democrático. 

Fazemos votos, para que esta paz e segurança coletiva possa continuar 
sustentada ao longo da segunda volta da campanha eleitoral que se inicia 
a partir do dia 01 de Abril, com atividades de campanha responsáveis e 
conscientes de todos os militantes e simpatizantes que irão defender as 
ideias e veicular as propostas defendidas pelos dois candidatos mais 
votados, que disputam a eleição para o novo Presidente da República. 

Os Timorenses têm agora a oportunidade de ponderar a escolha do 
Presidente da República para 2022-2027. 

Apelamos a maior participação de todos os cidadãos, para elevar o 
número de eleitores presentes nos postos de votação, de modo a reduzir 
os índices de abstenção registados na primeira volta e promover o 
alargamento do espírito de pertença, que todos desejamos presente, na 
nossa vibrante Democracia. 
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Senhoras e senhores 

Distintos convidados 

É neste contexto de renovação de ciclos democráticos, que realizamos o 
reajustamento do elenco governativo, promovendo a renovação de 
energias e dando oportunidade ao aparecimento de novos valores, na luta 
que nos move em favor do bem-estar das pessoas e desenvolvimento do 
país. 

Estamos muito gratos pela boa cooperação institucional e apoio concedido 
por Sua Excelência o Presidente da República, que permite concretizar 
esta segunda fase do processo de remodelação, num momento 
particularmente decisivo para o país. 

Gratos ainda pelos serviços prestados, nos últimos três anos, com 
empenho, dedicação, espírito de sacrifício e lealdade, pelos dois membros 
do Governo que hoje cessam as suas funções, a quem transmitimos o 
nosso público louvor de reconhecimento pelo importante papel 
desempenhado na concretização das políticas definidas pelo Programa do 
VIII Governo Constitucional. 

Funções prestadas numa fase particularmente difícil em que tivemos de 
enfrentar crises e de ultrapassar os efeitos negativos causados pela 
Pandemia da COVID-19 e agravados pelas calamidades dos desastres 
naturais que anualmente assolam o nosso País. 

Fazemos votos para uma boa reintegração no seio da sociedade civil onde 
irão certamente manter laços ativos e participativos no processo de 
desenvolvimento nacional, desejando os melhores sucessos pessoais, 
familiares e profisionais para esta nova fase das vossas vidas. 

No momento em que o Governo realiza o balanço dos resultados 
alcançados e prepara a revisão do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Nacional, com a introdução de novos instrumentos de planeamento 
multianuais e de ordenamento territorial, aproveitamos a oportunidade que 
esta cerimónia proporciona, para renovar a nossa determinação e 
empenho em favor de uma sociedade mais justa e inclusiva. 
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Um empenho que se reforça na confiança depositada junto da nova 
Secretária de Estado da Igualdade e Inclusão (SEII) e do novo Secretário 
de Estado das Terras e Propriedades (SETP), que assumem agora novos 
desafios com responsabilidade e dinamismo, de modo a garantir a 
igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, a segurança jurídica 
de negócios e investimentos e o compromisso de transformar Timor-Leste 
num País cada vez mais Rico, Forte e Seguro! 

Terminamos esta intervenção, dirigindo a cada um dos empossados as 
nossas maiores felicitações. Mas, acima de tudo, o nosso encorajamento, 
pois as novas missões exigirão de vós muito trabalho com total dedicação 
e empenho. 

Que Deus nos abençoe! 

Muito obrigado. 

 

	  


