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Sua Excelência, 

O Presidente do Parlamento Nacional, Senhor Arão Noé de 
Jesus; 

Suas Excelências, 

Vice-Presidentes, Secretária e Vice-Secretários do Parlamento 
Nacional; 

Suas Excelências, 

Senhoras e Senhores Deputados de todas as Bancadas 
Políticas; 

Excelências, Caros Colegas, 

Membros do VIII Governo Constitucional; 

Distintos Convidados;  

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

 

Antes de começar a minha apresentação, gostaria em nome 
do VIII Governo Constitucional e em nome pessoal, transmitir 
a nossa grande consternação pela morte súbita do Saudoso 
Deputado, Sr. Gilman Exposto dos Santos. 

Aproveitando a presença do novo Deputado da União 
Democrática Timorense (UDT), a quem saudamos, gostaria de 
apresentar, através da Bancada Parlamentar, as nossas 
sentidas condolências a todos os Familiares, Amigos e 
Membros do Partido, fazendo votos de renovada coragem e 
de fé, neste momento de profunda dor e de tristeza. 
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É com grande honra e sentido de responsabilidade que, em 
nome do VIII Governo Constitucional, apresento ao 
Parlamento Nacional, para discussão e votação, a Proposta de 
Lei do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2020. 

Aproveito a oportunidade para renovar calorosas e fraternas 
saudações ao Senhor Presidente do Parlamento Nacional e 
aos Distintos Deputados desta Nação, e, ao mesmo tempo, 
reiterar o meu respeito e elevado apreço pelo trabalho que 
todos desenvolvem e pela sucessiva renovação da confiança 
política neste Governo. Permitam-me, ainda, que, por vosso 
intermédio, saúde todo Povo Timorense que neste momento 
nos acompanha através dos órgãos de comunicação social. 

O Orçamento Geral do Estado é o principal instrumento de 
implementação das medidas e das políticas públicas que 
ditarão a governação para o próximo ano, e que pretendem 
dar continuidade ao processo de construção de um País de 
Rendimento Médio-Alto, de acordo com o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2011-2030, com o Programa de Governo 
discutido e aprovado nesta Câmara Parlamentar e no 
cumprimento dos compromissos assumidos perante os nossos 
concidadãos. 

 

Há pouco mais de um ano, os Timorenses decidiram que era 
tempo de virar a página, era tempo de regressar à 
normalidade plena e de apostar num novo e forte impulso ao 
investimento, de forma a estimular a atividade do setor 
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privado, o crescimento da nossa economia e o bem-estar do 
nosso Povo.  

Nestes cerca de dezoito meses de mandato, o balanço que 
fazemos é francamente positivo! 

Conseguimos ultrapassar as incertezas e de conquistar a 
esperança e a confiança dos Timorenses e das organizações da 
nossa sociedade civil, em torno de um ambicioso projeto de 
Governo que visa promover um clima de estabilidade política, 
financeira e económica em todo o nosso território nacional. 

Procurámos ser merecedores da confiança do nosso Povo e da 
generalidade das nossas instituições democráticas, apesar dos 
obstáculos com que o Governo se vai deparando e das 
dificuldades que resultam da falta de formação plena do 
Governo, quadro que, apesar de tudo, não impediu a 
recuperação gradual da nossa economia em direção aos níveis 
de crescimento registados até 2016.  

Durante o corrente ano, a economia vem demonstrado sinais 
de recuperação e de aceleração, os quais são bem visíveis. O 
crescimento robusto do nosso Produto Interno Bruto Não-
Petrolífero, atualmente estimado em 5,1%, dá-nos confiança e 
redobradas expectativas de poder alcançar em 2020 um 
crescimento económico de 7,2%, em cabal cumprimento dos 
compromissos que o Governo assumiu perante o Povo e 
perante este Parlamento Nacional através do seu programa. 

A estabilidade política e social que o Governo tem promovido, 
propiciou o crescimento da atividade da nossa economia 
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nacional e permitirá no futuro a progressiva melhoria das 
condições de vida do nosso Povo, espelhada na retoma do 
consumo das famílias, que deverá registar um crescimento de 
cerca de 3% em 2020, contribuindo para uma significativa 
redução da Taxa da Pobreza, nesse ano, para os 31,8%, o que 
representa menos dez pontos percentuais, relativamente ao 
ano fiscal de 2014. 

Estes resultados que nos animam, não são apenas mérito ou 
conquista do Governo, mas de todos quantos, ao longo deste 
ano e meio, contribuíram para a paz e estabilidade política e 
social no nosso país. 

É, pois, por reconhecer a importância da estabilidade política 
e social que o Governo procura alcançar soluções de 
compromisso entre todas as instituições do Estado, de forma a 
criar condições que lhe permitam honrar o seu firme 
compromisso de continuar a trabalhar para reduzir a Taxa de 
Desemprego (que é um verdadeiro flagelo social, 
especialmente entre as camadas mais jovens da nossa 
população) através do investimento proposto no Orçamento 
Geral do Estado para a educação, a formação, a capacitação e 
a habilitação técnica e profissional dos recursos humanos 
timorenses, nomeadamente através da criação de um Centro 
de Formação de Mão de Obra de Excelência em Hera, e, dessa 
forma, continuar a contribuir para o sentido descendente que 
vem sendo registado na evolução do desemprego no nosso 
país. 
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Os investimentos que o Governo se propõe realizar através do 
Orçamento Geral do Estado e o reforço orçamental do Fundo 
de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH), ajudarão a 
nossa mão-de-obra nacional a corresponder às exigências de 
competência e de excelência que o mercado de trabalho 
impõe a todos os trabalhadores, o que não deixará de 
contribuir para atingir a curto prazo a ambiciosa meta de 
criação de 60,000 novos empregos . 

O Governo tem consciência de que não será tarefa fácil atingir 
todos os ambiciosos objectivos a que se propõe em apenas 
um ano, mas posso assegurar-vos que é nossa firme intenção 
manter o rumo que definimos, e que mereceu o apoio do 
Parlamento Nacional, de forma a que irmanados por um 
espírito de leal cooperação institucional e no respeito pleno 
pelas responsabilidades constitucionais de cada um possamos 
alcançar as metas previstas no Programa do Governo, até ao 
final da corrente legislatura. 

 

 

Senhor Presidente do Parlamento Nacional, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

O Estado continua a ser o principal motor do crescimento e do 
desenvolvimento económico, sendo também o principal 
responsável e garante da justiça, da inclusão, da paz e 
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tolerância, da proteção social aos grupos mais vulneráveis, do 
bem-estar e da qualidade de vida do nosso Povo, da igualdade 
de oportunidades e da igualdade de género. 

Face às múltiplas responsabilidades que o Estado assume, 
designadamente no plano social, o Governo não pode alhear-
se da sua obrigação de dar continuidade à execução do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 e do Roteiro 2030 
para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.  

Só assim e com o auxílio de todos, será possível ao Governo, a 
este e aos próximos, transformar a nossa amada Pátria num 
país cada vez mais moderno, rico, forte, seguro, justo e 
solidário capaz de oferecer iguais oportunidades a todos os 
cidadãos e sem esquecer ou deixar para trás nenhum deles, 
nomeadamente os que se encontram em situação de maior 
fragilidade ou vulnerabilidade económica ou social. 

As metas previstas no nosso Programa de Governo e os 
compromissos claros que assumimos com os nossos cidadãos 
impelem-nos a intensificar esforços na concretização do 
grande desígnio nacional de Libertar o Povo da Miséria e da 
Fome. 

A concretização deste desígnio nacional é absolutamente 
fundamental para que possamos assegurar a união do nosso 
Povo e a prosperidade da nossa Pátria.  

Para tanto, o Governo não pode deixar de reconhecer a 
existência de diferenças acentuadas entre os níveis de 
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desenvolvimento das várias parcelas do nosso território 
nacional, nomeadamente entre o meio rural e o meio urbano 
e entre a nossa Capital Díli e o restante território nacional, 
atuando no sentido de atenuar e de progressivamente 
eliminar as profundas diferenças que continuam a existir e 
garantindo um território e uma sociedade timorenses mais 
coesos. 

A nossa Constituição da República estabelece na alínea i) do 
seu artigo 6.o que “o Estado tem como objetivo fundamental a 
promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos 
setores e regiões e a justa repartição do produto nacional”. É 
absolutamente premente que o Governo cumpra a Lei 
Fundamental da nossa República e promova todas as medidas 
necessárias para atingir aquele objetivo fundamental que a 
mesma traçou para o Estado. 

Neste sentido, o Governo submete à discussão e à aprovação 
do Parlamento Nacional, um Orçamento Geral do Estado para 
2020 com uma despesa pública estimada na ordem de 
US$1.950 milhões (mil novecentos e cinquenta milhões de 
dólares). 

A proposta orçamental submetida à consideração do 
Parlamento Nacional foi desenvolvida após um extenso 
trabalho de base e de consultas públicas, em sede de Jornadas 
Orçamentais, realizadas em conformidade com o quadro legal 
em vigor e na firme convicção do cumprimento do mesmo. 
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O Governo sabe que para uma Riqueza Petrolífera estimada 
de US$ 17,891,8 milhões (dezassete mil, oitocentos e noventa 
e um milhões e oitocentos mil dólares), o Rendimento 
Sustentável Estimado (RSE) de 3% corresponderá a US$ 536,8 
milhões (quinhentos e trinta e seis milhões e oitocentos mil 
dólares), cerca de US$ 7,8 milhões (sete milhões e oitocentos 
mil dólares) superior ao de 2019. 

Apesar de ambiciosa e arrojada, a proposta orçamental que 
ora se apresenta não deixou de tomar em consideração os 
riscos que à mesma se encontram associados, nomeadamente 
em matéria de sustentabilidade do Fundo Petrolífero.  

Porém, preponderou o reconhecimento da necessidade de 
continuar a apostar na realização de investimentos 
estratégicos para a sustentabilidade da nossa economia e do 
futuro do nosso País, bem como a necessidade de reforçar o 
investimento público destinado ao desenvolvimento local e 
comunitário, determinante para a coesão territorial e para a 
melhoria das condições de vida da nossa população, para a 
motivação da decisão de propor ao Parlamento Nacional a 
autorização para transferir do Fundo Petrolífero a quantia de 
US$ 1,466,5 Milhões (mil quatrocentos e sessenta e seis 
milhões e quinhentos mil dólares), o que representará uma 
transferência de US$ 929,7 milhões (novecentos e vinte e nove 
milhões e setecentos mil dólares) acima do Rendimento 
Sustentável Estimado (RSE). 

O Governo tem a profunda convicção de que não é possível 
nem desejável ignorar as necessidades sentidas pelos cidadãos 
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timorenses, sendo absolutamente fundamental, e 
determinante para o sucesso futuro da nossa Pátria, 
intensificar o investimento público nas respostas aos 
problemas básicos que quotidianamente são sentidos pelos 
cidadãos comuns, quer ao nível da habitação, das vias de 
comunicação, da educação e qualificação das novas gerações, 
do acesso ao mercado de trabalho, no desenvolvimento da 
atividade económica, entre outros. 

Não ignoramos as preocupações que ao longo das últimas 
semanas foram sendo transmitidas pelos diferentes 
responsáveis políticos nacionais e pelos diferentes setores da 
nossa sociedade civil relativamente ao valor da transferência 
do Fundo Petrolífero que o Governo se propõe realizar no 
próximo ano fiscal. No entanto, governar implica tomar 
decisões complexas e difíceis, tendo sempre por referência a 
prossecução do interesse público. 

O Governo respeita e saúda os pontos de vista que foram 
sendo expressos pelas mais diversas personalidades, através 
da comunicação social e das redes sociais, entendendo-os 
como uma manifestação da vitalidade da nossa democracia e 
da nossa opinião pública, bem como do amor que todos os 
timorenses têm pela sua Pátria, por mais diversas e 
divergentes que possam ser as opiniões e pontos de vista 
partilhados no espaço público.  

Num tempo em que muitas democracias se debatem com o 
alheamento e desinteresse dos seus cidadãos em torno das 
grandes questões de interesse nacional, o Governo sente-se 
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reconfortado com a vitalidade e intensidade do debate 
público que a proposta orçamental gerou junto da nossa 
opinião pública, ainda que se possam ter manifestado 
posições dissonantes das nossas. 

Em nome do Governo, gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para assegurar a todos quantos manifestaram a 
sua preocupação com a sustentabilidade do Fundo Petrolífero 
que os riscos associados à proposta orçamental foram 
calculados e que a mesma não porá em crise a subsistência 
futura do referido Fundo, cuja existência decorre, aliás, de 
imperativo constitucional.  

A inexistência de riscos agravados para a sustentabilidade do 
Fundo Petrolífero pode ser, aliás, comprovada pelo fato de o 
valor da transferência que o Governo atualmente propõe ao 
Parlamento Nacional para o ano 2020 ser inferior à 
autorização que foi prestada para a transferência realizada em 
2016 em cerca de duzentos e oito milhões de dólares 
americanos.  

Com efeito, através do artigo 4.o da Lei n.o 1/2016, de 14 de 
janeiro, alterada pela Lei n.o 11/2016, de 10 de agosto, o 
Parlamento Nacional autorizou o VI Governo Constitucional a 
transferir US$ 1 674,5 milhões (mil seiscentos e setenta e 
quatro milhões e quinhentos mil dólares), valor que contrasta 
com os US$ 1 466,5 milhões (mil quatrocentos e sessenta e 
seis milhões e quinhentos mil dólares) que o VIII Governo 
Constitucional propõe para o próximo ano. 
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Como facilmente se compreenderá, se a sustentabilidade do 
Fundo Petrolífero não foi posta em causa então, não há razões 
suficientemente fortes ou racionais para acreditar que possa 
ser posta em causa com a transferência de um valor que é 
duzentos e oito milhões de dólares inferior à de 2016! 

 

Senhor Presidente do Parlamento Nacional, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Com a proposta orçamental para 2020 apresentada ao 
Parlamento Nacional, o Governo pretende recuperar os níveis 
de investimento público anteriores ao início do impasse 
político que se gerou na sequência das eleições parlamentares 
realizadas no ano 2017, pois assim o exigem as famílias e as 
empresas timorenses! 

Para uma melhor e mais fácil estruturação e implementação 
do Programa do Governo, discutido e não rejeitado por este 
Parlamento Nacional, o Governo delineou uma estratégia 
assente em cinco linhas de orientação orçamental, 
nomeadamente: a promoção do bem-estar social, proteção 
social e cidadania; o investimento da economia e na reforma 
das finanças públicas; a melhoria da conectividade nacional; a 
consolidação e o reforço da defesa, da segurança e das 
relações externas; e a consolidação e o reforço da justiça, da 
democracia e dos direitos humanos. 
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Contrariamente a algumas das opiniões que foram sendo 
expressas por alguns responsáveis políticos, as linhas de 
orientação orçamental que foram definidas pelo Governo não 
constituem um Programa do Governo diverso ou alternativo 
àquele que aqui foi debatido, tratando-se, apenas, de uma 
forma de melhor estruturar, organizar e implementar as 
opções programáticas deste Executivo e de as refletir no 
Orçamento Geral do Estado para 2020. 

A primeira das linhas de orientação orçamental relacionada 
com a promoção do bem-estar social, proteção social e 
cidadania, conta com uma proposta de alocação de US$ 862 
658 263,00 (oitocentos e sessenta e dois milhões e seiscentos e 
cinquenta e oito mil e duzentos e sessenta e três mil dólares) 
destinados a investimento a realizar nas redes de acesso e 
distribuição de água potável e na rede de saneamento básico, 
na melhoria generalizada da habitação, no acesso à educação 
e formação, à saúde, à cultura e ao património, em programas 
de juventude e desporto, na promoção da inclusão, proteção e 
solidariedade social com as mulheres, crianças e idosos, as 
pessoas com deficiência e os demais grupos sociais 
vulneráveis ou em risco de exclusão. O investimento a realizar 
no âmbito desta linha de orientação orçamental visará, ainda, 
a valorização do papel histórico e do papel social atual dos 
antigos combatentes da libertação nacional e do estímulo e 
disseminação dos valores da cidadania ativa e do patriotismo, 
de forma a promover e consolidar a nossa Nação e a sua 
liberdade. 
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No quadro desta primeira prioridade-chave, o Setor do Capital 
Social será beneficiário de vinte e nove por cento (29%) dos 
fundos alocados no âmbito desta linha de orientação 
orçamental, sendo onze porcento (11%) destinados à 
Educação, treze porcento (13%) à Proteção Social e cinco 
porcento (5%) à Saúde.  

Ainda no âmbito desta prioridade, o Governo propõe-se 
implementar novos programas destinados a aumentar o 
emprego e a autossuficiência dos cidadãos, a construção de 
habitações condignas para os cidadãos socialmente mais 
vulneráveis e para os antigos combatentes da libertação 
nacional, os quais se encontram devidamente alinhados com 
os objetivos programáticos de combate à pobreza e à 
melhoria da qualidade de vida dos membros das nossas 
comunidades locais, e que não poderão deixar de incluir 
investimentos nos sistemas de acesso e abastecimento de 
água e nas redes de saneamento básico; na construção de 
centros de saúde e clínicas de saúde; no apoio a dois mil 
(2.000) estudantes universitários; na compra de ambulâncias e 
veículos para os bombeiros; na construção e reabilitação de 
escolas e salas de aula.  

Reconhecendo a importância de, no âmbito desta linha de 
orientação orçamental, realizar investimentos que contribuam 
para a disseminação dos valores da nossa Pátria em todo o 
território nacional e o reforço da nossa identidade nacional, 
propomos a alocação de fundos no Orçamento Geral do 
Estado para 2020, direcionados à construção de edifícios 
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destinados a acolher, em condições dignas e tecnicamente 
adequadas, a TVTL e a RTTL, à construção de torres de 
transmissão de sinal televisivo e à reabilitação e construção 
das casas tradicionais “Uma Lulik”.  

Os objetivos legalmente estabelecidos para o Fundo de 
Desenvolvimento do Capital Humano coincidem com os 
objetivos programáticos do Governo associados a esta linha 
de orientação orçamental, pelo que para o mesmo se propõe 
um aumento de dezanove vírgula cinco por cento (19,5%) das 
verbas a alocar ao mesmo em comparação com aquelas que 
para o mesmo foram previstas no Orçamento Geral do Estado 
para este ano. A aprovação da proposta de Orçamento Geral 
do Estado para 2020, pelo Parlamento Nacional, representará 
assim não apenas a continuação do investimento público em 
programas de formação vocacional, formação técnica, bolsas 
de estudo e outros tipos de formação, mas um forte reforço 
do investimento público no crescimento das qualificações dos 
nossos recursos humanos. 

No quadro da segunda linha de orientação orçamental, o 
Governo preconiza a alocação de US$ 204,554,784 Milhões 
(duzentos e quatro milhões e quinhentos e cinquenta e quatro 
mil e setecentos e oitenta e quatro dólares) para investimento 
na Economia e nas Finanças Públicas do país.  

Em relação ao setor primário, que ocupa mais de setenta por 
cento (70%) da população timorense, o Governo pretende 
centrar a sua ação, não apenas, na agricultura, mas também 
no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de 
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produtos agrícolas, pesqueiros ou florestais. No setor 
secundário, o Governo propõe-se estabelecer Parcerias 
Público-Privadas (PPP’s) para o desenvolvimento da indústria 
petrolífera nacional, bem como para o desenvolvimento de 
uma indústria extrativa. No setor terciário, o Governo 
pretende investir no apoio ao desenvolvimento e expansão do 
setor do turismo e do setor financeiro. 

Para a concretização dos objetivos associados à terceira linha 
de orientação orçamental, o Governo propõe ao Parlamento 
Nacional a alocação de US$317,686,517 Milhões (trezentos e 
dezassete milhões e seiscentos e oitenta e seis mil e 
quinhentos e dezassete dólares) a investir na melhoria da 
Conectividade Nacional, nomeadamente para o 
desenvolvimento de infraestruturas, designadamente, o 
Programa de Estradas e Pontes; do setor da eletricidade; do 
governo eletrónico; do projeto Tasi Mane; assim como 
noutros programas de infraestruturas da área da saúde, da 
educação, da segurança e defesa, bem como num sistema de 
apoio financeiro ao desenvolvimento urbano e rural.  

As novas medidas nessas áreas visam, também, facilitar a 
realização de investimentos pelo setor privado e a criação de 
emprego, apoiar o setor agrícola, designadamente através da 
subsidiação do transporte de produtos agrícolas locais, de 
cooperativas e de iniciativas que visem a criação de emprego 
por conta própria, nomeadamente por parte de grupos de 
mulheres residentes em áreas rurais. 
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Para a promoção da conectividade, o Governo propõe-se 
investir, ainda, na aquisição do “Nakroma 2“ e de “Ró 
Barkasas”, para facilitar o transporte marítimo em território 
nacional, na aquisição de autocarros para assegurar a 
existência de transportes coletivos públicos e no estímulo a 
novas ofertas de prestação de serviços de aviação civil. 

Ainda no quadro da terceira linha de orientação orçamental, o 
Governo apoiará, também, a participação de Timor-Leste na 
Expo Dubai, entendida como uma oportunidade muito 
relevante de projeção internacional do nosso país e de 
captação de investimento estrangeiro para a nossa economia.  

No quadro da quarta linha de orientação orçamental, 
propomos ao Parlamento Nacional a realização de um 
investimento de US$ 243 milhões (duzentos e quarenta e três 
milhões de dólares) visando dar a devida atenção às atividades 
do Estado em áreas cruciais da salvaguarda da soberania 
nacional, de forma a que possamos contar com instituições de 
defesa e segurança cada vez mais transparentes, eficientes, 
competentes e profissionais, e mais ativas na prevenção do 
crime e de quaisquer situações que coloquem em risco a 
estabilidade e a paz social no nosso País.  

 

O Governo propõe ao Parlamento Nacional, através da 
proposta orçamental, a atribuição de subsídios aos Conselhos 
de Policiamento Comunitários (KPK), formados por grupos de 
jovens, o reforço do apoio à Polícia Comunitária e à Polícia de 
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Fronteira e a aquisição de uma frota de patrulhamento 
marítimo capaz de proteger o nosso território marítimo e a 
nossa Zona Económica Exclusiva. 

No domínio da quinta linha de prioridade orçamental, 
relativa à consolidação e ao reforço da justiça, da democracia 
e dos direitos humanos, o Governo propõe ao Parlamento 
Nacional a realização de um investimento de US$ 92 milhões 
(noventa e dois milhões de dólares) destinados à 
implementação de programas e de medidas que visem a 
promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva e do 
Estado de direito democrático, a igualdade de acesso, a 
rapidez, a eficiência e a proximidade dos serviços de justiça e a 
coexistência da justiça do Estado e da justiça tradicional.  

O Governo entende que a melhoria do modelo de organização 
e de funcionamento do setor judicial constitui um fator 
determinante, não apenas, para a consolidação do nosso 
Estado de Direito Democrático, mas também, para a confiança 
necessária para que investidores estrangeiros possam investir 
na nossa economia nacional.  

Além dos investimentos a realizar no quadro das linhas de 
orientação orçamental supra descritas, o Governo propõe ao 
Parlamento Nacional, através da proposta de Orçamento 
Geral do Estado para 2020, a realização de um investimento 
de US$ 202 milhões (duzentos e dois milhões de dólares) para 
a melhoria dos procedimentos de aprovação de novos 
investimentos, a criação de um ambiente mais favorável para 
o desenvolvimento da indústria turística, a criação de um 
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ambiente mais favorável ao desenvolvimento e 
implementação de projetos comunitários, bem como para a 
implementação de um conjunto de reformas nas áreas 
administrativa, fiscal e legislativa, assim como na melhoria da 
gestão orçamental. 

Por fim, o Governo propõe a alocação de um por cento (1%) 
do Orçamento Geral do Estado para o Orçamento da 
Autoridade da RAEOA/ZEESM, de forma a assegurar o normal 
funcionamento dos seus órgãos e serviços e a implementação 
dos seus projetos de desenvolvimento. 

 

Senhor Presidente do Parlamento Nacional,  

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Este é um orçamento novo, para um tempo novo, marcado 
por mudanças que impõem a todos um melhor planeamento, 
acompanhamento, monitorização e avaliação dos resultados 
alcançados em cada exercício orçamental.  

Dando continuidade à reforma da gestão das finanças 
públicas, iniciada durante o mandato do VI Governo 
Constitucional, o atual Governo apresenta ao Parlamento 
Nacional uma proposta orçamental que inicia a 
implementação de um processo de orçamentação por 
programas.  
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Contrariamente àquele que seria o nosso desejo, a proposta 
orçamental submetida à discussão do Parlamento Nacional 
ainda não inclui qualquer classificador orçamental por 
programas. No entanto, a transição para um novo modelo de 
orçamental exige prudência e uma evolução gradual, de forma 
a acautelar o surgimento de vicissitudes que possam refletir 
consequências negativas na atividade financeira da 
Administração Pública.  

Porém, com esta proposta orçamental, o Governo e o 
Parlamento Nacional dão um passo na transição para um 
modelo de orçamentação por programas, atendendo a que o 
primeiro ensaio desse modelo consta já, ainda que sem 
caráter imperativo, do Livro 2 que acompanha a proposta de 
Orçamento Geral do Estado com a consagração de programas 
orçamentais. 

A alteração de paradigma em matéria de modelo orçamental 
procura valorizar os resultados, as metas a atingir, em 
detrimento da dimensão dos recursos disponibilizados 
aleatoriamente inseridos em envelope fiscal institucional, sob 
a forma simples de rúbrica ou categoria orçamental. 

A aprovação da proposta de Orçamento Geral do Estado para 
2020 representará assim mais um passo no caminho da 
modernização da gestão das finanças públicas, estabelecendo 
uma ligação direta entre planeamento estratégico de longo 
prazo e o planeamento de curto prazo, distribuído por 137 
(cento e trinta e sete) programas de execução anual, 
subsequentemente divididos em 482 (quatrocentos e oitenta e 
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dois) subprogramas e 1,957 (mil novecentos e cinquenta e 
sete) atividades. 

Neste exercício, estarão abrangidas 86 (oitenta e seis) 
entidades públicas (ministérios, organismos e agências 
autónomas) que integram o universo do Estado, as quais 
assumem agora importantes responsabilidades na 
implementação e avaliação de desempenho de 29 (vinte e 
nove) projetos Sociais, 23 (vinte e três) projetos Económicos, 
44 (quarenta e quatro) relativos a Infraestruturas e 41 
(quarente e um) de índole Institucional. 

A apresentação destes projetos permitirá abrir uma nova e 
promissora forma de debate orçamental substituindo a 
discussão sobre tetos orçamentais (definidos nas rúbricas e 
categorias), no âmbito do qual se verifica uma excessiva 
valoração dos graus de execução orçamental, pela discussão 
dos objetivos que devem ser atingidos em benefício dos 
cidadãos e da nossa economia. 

Face à informação prestada nos documentos de suporte à 
proposta orçamental, não posso esconder nem deixar de 
partilhar com as Senhoras Deputadas e os Senhores 
Deputados a minha esperança de que sejamos capazes de 
iniciar uma nova forma de discussão em torno do Orçamento 
Geral do Estado, concentrando-nos mais nas vantagens que da 
implementação do mesmo resultarão para as pessoas e para 
as empresas do que na quantidade de dinheiro que é 
anualmente gasto pelos órgãos e serviços da administração 
pública. 
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É tempo de deixarmos de nos concentrar na quantidade da 
despesa executada pelos órgãos e serviços da Administração 
Pública para nos passarmos a concentrar na avaliação da 
qualidade da despesa que é realizada, já que esta só poderá 
ser feita em referência ao maior ou menor impacto que a 
mesma tem na melhoria da qualidade de vida dos nossos 
cidadãos ou no crescimento da nossa economia. 

 

Senhor Presidente do Parlamento Nacional, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Do ponto de vista do financiamento da despesa orçamental, o 
Governo prevê arrecadar, em 2020, US$210.500 milhões 
(duzentos e dez milhões e quinhentos mil dólares) de receitas 
domésticas, na sequência da tendência positiva resultante do 
desempenho macroeconómico do país, melhor desempenho 
do setor privado, continuação de contratos governamentais 
de construção e da introdução de novos instrumentos fiscais. 

O Governo prevê também utilizar o Rendimento Sustentável 
Estimado, que se estima em US$ 536.800 milhões (quinhentos 
e trinta e seis milhões e oitocentos mil dólares americanos), a 
transferir do Fundo Petrolífero.  

Todavia, tendo em conta que as receitas fiscais não 
petrolíferas e o Rendimento Sustentável Estimado são ainda 
insuficientes para financiar o Orçamento Geral do Estado para 
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2020, o Governo propõe ao Parlamento Nacional que lhe seja 
autorizada a realização de uma transferência de US$929.700 
milhões (novecentos e vinte e nove milhões e setecentos mil 
dólares) acima do Rendimento Sustentável Estimado que 
viabilize a antecipação de investimentos, de modo a financiar 
infraestruturas de base e atividades de valorização do capital 
humano, essenciais para o crescimento do país a longo prazo. 

Com o fito de assegurar a plena cobertura da despesa 
orçamental proposta ao Parlamento Nacional, para o próximo 
ano fiscal, o Governo pretende recorrer a empréstimos cujos 
fundos se destinarão a financiar projetos essenciais de 
infraestruturas, com taxas de juro relativamente baixas e 
períodos de graça consideráveis, bem como mobilizar o saldo 
da Conta do Tesouro que se estima em Us$200 Milhões 
(duzentos milhões de dólares). 

Por fim, de modo a contribuir para que o país possa atingir os 
resultados previstos, o Governo conta com a habitual 
disponibilidade de todos os Parceiros de Desenvolvimento, 
bem como com uma forte aposta no reforço das relações 
bilaterais e multilaterais de amizade e cooperação, 
promovendo a integração regional e internacional do país e 
facilitando o acesso de pessoas, empresas e organizações ao 
sistema e aos mercados internacionais. 

 

Senhor Presidente do Parlamento Nacional,  

Senhoras e Senhores Deputados, 



24 
 

 

São estas as principais medidas que resumidamente destaco 
na apresentação desta proposta de Orçamento Geral do 
Estado para o ano Fiscal de 2020. 

Conforme compromisso assumido pelo VIII Governo 
Constitucional, a proposta de Orçamento Geral do Estado 
resultou de um enorme esforço de diálogo e de uma enorme 
preocupação com as famílias e com as empresas.  

Com esta proposta valorizamos os cidadãos, em especial a 
Juventude e os Grupos considerados mais vulneráveis e 
carenciados, mas também valorizamos as empresas, os 
investidores e as forças da sociedade civil que integram a 
nossa vibrante economia. 

Este diálogo iniciado há vários meses, não se encontra 
esgotado pelo que o Governo continua disponível e aberto à 
discussão de propostas que possam introduzir melhorias no 
documento desde que permitam a concretização dos 
objetivos consagrados no Programa do Governo que foi 
discutido e não foi rejeitado pelo Parlamento Nacional.  

Tenho a expectativa de que todos os Parlamentares 
contribuirão de forma construtiva para este processo 
orçamental, o qual contará certamente com a presença, 
participação e contribuição ativa dos diferentes membros do 
Governo. 

Estou certo que em conjunto seremos capazes de encontrar as 
melhores e mais sustentáveis soluções alcançando melhores 
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resultados, consolidando as nossas conquistas e ultrapassando 
os desafios que se colocam perante o nosso país.  

Por um Timor-Leste, cada vez mais moderno, desenvolvido e 
próspero! 

Que Deus nos abençoe a todos! 

Muito obrigado. 
 


