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designar como Presidente da Comissão Nacional de Eleições,
após eleição, o cidadão Alcino de Araújo Báris.

Aprovada em 16 de agosto de 2016.

Publique-se.

O Presidente  do  Parlamento Nacional,

Adérito Hugo da Costa

RESOLUÇÃO  DO  PARLAMENTO  NACIONAL N.O  13 /2016

de  31  de Agosto

ELEIÇÃO  PELO  PARLAMENTO  NACIONAL  DO
PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  NACIONAL  DE

ELEIÇÕES

Nos termos legais e regimentais aplicáveis o Plenário do
Parlamento Nacional procedeu à eleição do Presidente da
Comissão Nacional de Eleições, para um mandato de cinco
anos.

Assim, o Parlamento Nacional resolve, nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro, Lei d os Órgãos
da Administração Eleitoral, alterada pela Lei n.º 6/2011, de 22
de junho e pela Lei n.º 7/2016, de 8 de junho, conjugado com
os artigos 190.º e 192.º do Regimento do Parlamento Nacional,

RESOLUÇÃO  DO  PARLAMENTO  NACIONAL N.O  14 /2016

de  31  de Agosto

RATIFICA  A  CONVENÇÃO  PARA  A  RESOLUÇÃO  DE
DIFERENDOS  RELATIVOS  A  INVESTIMENTOS
ENTRE  ESTADOS  E  NACIONAIS  DE  OUTROS

ESTADOS

Considerando a necessidade de se assegurar, em Timor-Leste,
a existência de um quadro legal claro e transparente para a
atração de investimento privado nacional e externo, como
motores essenciais ao crescimento económico sustentado da
nossa economia;

Tendo em conta que o crescimento do investimento externo
poderá também dar origem ao surgimento de diferendos sendo,
por isso, aconselhável a existência de mecanismos que
permitam a conciliação e a arbitragem internacionais aos quais
os Estados contratantes e os nacionais de outros Estados
contratantes possam submeter os seus diferendos, se assim o
desejarem;

Rui Correia
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Artigo 74.º

O depositário registará a presente Convenção junto do
Secretariado das Nações Unidas, em conformidade com o
artigo 102 da Carta das Nações Unidas e com os regulamentos
dela decorrentes adotados pela assembleia geral.

Artigo 75.º

O depositário notificará todos os Estados signatários do
seguinte:

a)   Assinaturas em conformidade com o artigo 67.º;

b) Depósito de instrumentos de ratificação, aceitação e
aprovação em conformidade com o artigo 73.º;

c)  Data em que a presente Convenção entra em vigor em
conformidade com o artigo 68.º;

d)   Exclusões da aplicação territorial em conformidade com o
artigo 70.º;

e)   Data em que qualquer alteração a esta Convenção entre em
vigor em conformidade com o artigo 66.º; e

f)    Denúncias em conformidade com o artigo 71.º

Feito em Washington, em inglês, francês e espanhol, tendo os
três textos sido igualmente autenticados num único exemplar,
que ficará depositado nos arquivos do Banco Internacional
para a Reconstrução e Desenvolvimento, que indicou pela
sua assinatura abaixo que aceita exercer as funções que lhe
são confiadas pela presente Convenção.

determinam que o exercício do direito de votar nestes sufrágios
e de nos mesmos ser eleito depende a prévia inscrição dos
eleitores no recenseamento eleitoral.

Atendendo, ainda, ao facto de o n.º2 do artigo 65.º da
Constituição da República claramente determinar, que a
inscrição no recenseamento eleitoral é obrigatório, oficioso,
único e universal, sendo atualizado para cada eleição.

Considerando que sob proposta do VI Governo Constitu-
cional, o Parlamento Nacional aprovou a primeira Lei do
Recenseamento Eleitoral, a qual foi publicada sob a designação
de Lei n.º 6/2016, de 25 de maio, encontrando-se em vigor
desde o dia 26 de maio de 2016.

Atento o facto de a Lei do Recenseamento Eleitoral abrir
caminho à possibilidade de inscrição de Timorenses residentes
no estrangeiro no recenseamento eleitoral, pela primeira vez,
desde a restauração da nossa independência nacional.

Reconhecendo a premência em assegurar o esclarecimento
rigoroso e objetivo de toda a população timorense, designada-
mente a que, pelas mais diversas circunstâncias se vê obrigada
a residir na diáspora.

Tendo, ainda, presente a necessidade de desencadear as
operações de recenseamento eleitoral, de acordo com o novo
quadro jurídico, de forma a assegurar a atualização do
recenseamento eleitoral para as eleições que se vão realizar no
próximo ano, dando, assim, cumprimento à Constituição da
República.

O Governo resolve, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
115.º da Constituição da República, o seguinte:

1.   Aprovar a realização de uma campanha de divulgação e de
informação pública do quadro jurídico do recenseamento
eleitoral, aprovado pela Lei n.º 6/2016, de 25 de maio, de
acordo com a calendarização prevista pelo calendário das
operações do recenseamento eleitoral, aprovado por
Resolução do Governo.

2.   Determinar que a campanha de divulgação e de informação
pública seja assegurada pelo Secretariado Técnico da
Administração Eleitoral no território nacional e por duas
equipas de informação e de avaliação de condições no
estrangeiro.

3.   Determinar que os membros das equipas de informação e
de avaliação, sejam nomeados por despacho conjunto do
Ministro da Administração Estatal e do Ministro dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação.

4.   Instruir os funcionários que integram as equipas de informa-
ção e de avaliação que se deslocarão ao estrangeiro para
que, em parceria com os serviços diplomáticos estabele-
cidos nos locais a que se desloquem, elaborem e apresen-
tem ao Conselho de Ministros um relatório sobre as
atividades realizadas e as condições existentes nos

RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.º 26 /2016

de 31  de  Agosto

REALIZAÇÃO  DE  ATIVIDADES  DE  DIVULGAÇÃO  DO
QUADRO  JURÍDICO  DO  RECENSEAMENTO

ELEITORAL  E  DE  LEVANTAMENTO  DAS
CONDIÇÕES  EXISTENTES  PARA  A  REALIZAÇÃO

DESTE  NO  TERRITÓRIO  NACIONAL  E  NO
ESTRANGEIRO

Considerando que o artigo 47.º da Constituição da República
assegura o direito de todos os cidadãos, com idade igual ou
superior a dezassete anos, poderem votar e ser eleitos para os
órgãos de soberania de base eletiva e para os órgãos do poder
local.

Tendo presente que as leis eleitorais para o Presidente da
República e para os Deputados ao Parlamento Nacional,
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serviços diplomáticos da República Democrática de Timor-
Leste, para a realização de operações de recenseamento
eleitoral.

5.   Determinar a extinção das equipas de informação e avaliação
na data de apresentação do relatório previsto pelo número
anterior.

6.  Que em casos devidamente fundamentados, o Governo
delibere o envio de um ou mais dos seus membros para
contactos com as comunidades timorenses na diáspora ou
contactos políticos ou diplomáticos com as autoridades
nacionais dos Estados onde se pretende levar a efeito
operações de recenseamento eleitoral.

7.  Decidir que a presente Resolução do Governo entra em
vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros em 23 de agosto de 2016

Publique-se.

O Primeiro-Ministro

___________________
Dr. Rui Maria de Araújo

RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.º  27 /2016

de  31  de  Agosto

APROVA  A  POLÍTICA  NACIONAL  DA  JUVENTUDE

Quando o VI Governo Constitucional decidiu colocar a
Juventude como uma das principais políticas públicas do seu
programa, sublinhou o facto de que o futuro de Timor-Leste é
o futuro da juventude de Timor-Leste.

Neste sentido, a nova Política Nacional da Juventude é uma
Política moderna e preparada para os desafios do século XXI,

e mostra a intenção e a vontade do Estado na promoção do
desenvolvimento e capacitação dos jovens timorenses,
incluindo as principais estratégias e programas para a
prossecução dos seus objectivos, nomeadamente promover a
educação cívica e encorajar aos jovens, homens e mulheres,
para o exercício dos seus direitos e deveres como cidadãos
responsáveis; promover a empregabilidade dos jovens através
da educação e formação profissional; promover a unidade
nacional através dos serviços comunitários, socioculturais e
do intercâmbio juvenil; e formar jovens, homens e mulheres,
saudáveis agora e no futuro.

O Conselho Nacional da Juventude de Timor-Leste e outras
organizações da juventude timorense serão organismos de
potencial apoio aos programas do Governo para o desenvol-
vimento da juventude.

Com a aprovação desta política, o Governo atua de acordo
com o previsto no artigo 19.º da Constituição de Timor-Leste,
que estabelece que o Estado promove a educação, a saúde e a
formação profissional dos jovens e anima e encoraja as
iniciativas da juventude na consolidação da unidade nacional,
na reconstrução, na defesa e no desenvolvimento do País.

Assim, o Governo resolve, nos termos da alínea a) do artigo
116.º da Constituição da República, o seguinte:

É aprovada a Política Nacional para a Juventude, constante
em anexo à presente Resolução, e que dela faz parte integrante.

Aprovado em Conselho de Ministros, em 3 de Fevereiro de
2016.

Publique-se.

O Primeiro Ministro,

________________
Rui Maria de Araújo


