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e gás, pode  dar um exemplo  ao  mundo que o único caminho para a sustentabilidade é  não estar dependente dos combustiveis
fósseis. No entanto, é dependente da disponibilidade de tecnologia e finanças.

RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO N.º 5 /2017

de  25  de  Jainero

AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS  ELEITORAIS  PARA  AS  ELEIÇÕES  A  REALIZAR  EM  2017

Atenta a proximidade do início do processo de eleição do Presidente da República, que terá lugar durante o primeiro semestre
do corrente ano.

Atendendo ao facto de, entre a data de publicação do decreto presidencial que designa a data de realização da eleição do
Presidente da República e a data da eleição presidencial, decorrem apenas sessenta dias, conforme dispõe o n.º 1, do artigo 12.º
da Lei Eleitoral para o Presidente da República.

Considerando que a organização e realização do processo de eleição do Presidente da República depende da aquisição de
equipamentos e materiais eleitorais, sem os quais não será possível assegurar o processo de receção de candidaturas a
Presidente da República, as atividades de formação dos oficiais eleitorais nem a realização das operações de sufrágio ou de
escrutínio eleitoral.

Reconhecendo que a adoção de procedimentos de aprovisionamento de base concorrencial, de acordo com o n.º  1 do artigo
14.º do Regime Jurídico do Aprovisionamento, exige que para os mesmos se estabeleça, prazos que “devem dar tempo suficiente
para que os interessados em concorrer possam preparar e submeter a documentação e demais informações exigidas, tendo em
conta as necessidades razoáveis do Serviço Público”.

Tendo presente o facto de os fundos necessários para a organização e realização dos processos eleitorais que terão lugar
durante o corrente ano, apenas, haverem sido previstos no Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2017, aprovado pela
Lei n.º 13/2016, de 29 de dezembro.

Atendendo a que a omissão de previsão de dotações orçamentais no Orçamento Geral do Estado para 2016, para a realização de
eleições em 2017, inviabilizou a instauração atempada de procedimentos de aprovisionamento de base concorrencial destinados
à aquisição dos materiais e dos equipamentos necessários para aquele efeito.

Afirmando o compromisso e o empenho do Governo na construção do Estado de Direito Democrático, tal como previsto na
Constituição da República Democrática de Timor-Leste, designadamente através da concessão de apoio aos órgãos de
Administração Eleitoral, para a realização de eleições livres e justas.

Recordando a importância dos processos eleitorais para a legitimação política dos órgãos de soberania, para a consolidação do
regime democrático e para a manutenção da paz, da estabilidade e para a afirmação das instituições de um Estado Forte.

Assim,

O Governo resolve, nos termos da alínea b) do artigo 115.º e das alíneas a) e e) do artigo 116.º, ambos,  da Constituição da
República, o seguinte:

1.    Autorizar o Ministério da Administração Estatal a instaurar os procedimentos de aprovisionamento que se revelem neces-
sários para a aquisição dos equipamentos e materiais eleitorais, considerados urgentes, para a organização e realização do
processo de eleição do Presidente da República, de acordo com a Constituição e com a Lei.

2.    Autorizar a que a aquisição dos equipamentos e dos materiais eleitorais, a que alude o número anterior, se realize através de
ajuste direto e que a produção dos boletins de voto para as eleições a realizar em 2017 seja assegurada pela Gráfica Nacional.

3.   Determinar que os equipamentos e materiais eleitorais a que se alude no n.º 1 exibam as respetivas especificações técnicas
numa das duas línguas oficiais da República Democrática de Timor-Leste.

4.   Determinar que o software que eventualmente seja adquirido para os equipamentos informáticos a utilizar no âmbito das
operações eleitorais para o Presidente da República opere em, pelo menos, uma das línguas oficiais da República Democrática
de Timor-Leste.
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DIPLOMA MINISTERIAL  Nº 2 / 2017

de  25  de  Janeiro

ESTABELECIMENTO  DO  GRUPO  DE  TRABALHO
SOBRE  ALTERAÇÕES  CLIMÁTICAS

O Estatuto Orgânico do Ministério do Comércio, Indústria e
Ambiente emitido pelo Decreto-Lei Nº 39/ 2015, de 4 de
Novembro, foi estabelecido no âmbito do Ministério do
Comércio, Indústria e Ambiente, integrando, entre outras, a
Direcção Nacional para Alterações Climáticas, na perspectiva
de melhorar a colaboração da Direcção com as partes
interessadas sobre as alterações climáticas em Timor-Leste, é
necessário estabelecer um grupo de trabalho permanente sobre
as alterações climáticas para lidar com as questões relacionadas
com a referida área, sob a supervisão e liderança da Direcção.

Por conseguinte, para validar a existência deste grupo de
trabalho e o desempenho das suas funções, o Governo, através
do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente determina e
manda publicar este Diploma Ministerial:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Objecto

O presente Diploma Ministerial estabelece o Grupo de Trabalho
sobre Alterações Climáticas, que doravante se designa por
GT-AC sob os auspícios da Direcção Nacional para Alterações
Climáticas, que abreviadamente se designa por DNAC,
encontrando-se esta sob a tutela do Ministério do Comércio,
Indústria e Ambiente.

Artigo 2º
Natureza

O Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente, estabelece
oficialmente o GT-AC actuando sob as orientações da DNAC

MINISTERIAL  DIPLOMA  Nº 2 / 2017

The 25  Of  January

ESTABLISHMENT  OF  THE  WORKING  GROUP  ON
CLIMATE  CHANGE

The Organic Statute of the Ministry of Commerce, Industry
and Environment provided by Decree-Law no.39/2015, of 4
November, has established within the Ministry of Commerce,
Industry and Environment, integrating, among others, the
National Directorate for Climate Change. In order to improve
the Directorate’s collaboration with climate change
stakeholders within Timor-Leste, it is necessary to establish a
permanent working group on climate change to deal with these
matters under the supervision and leader ship of the
Directorate.

Therefore, to validate this working group’s existence and its
responsibilities, the Government, through the Ministry of
Commerce, Industry and Environment now orders the
publication of the following Ministerial Diploma:

CHAPTER I
GENERAL DISPOSITIONS

Article 1
Object

The present Ministerial Diploma establishes the Working
Group on Climate Change hereinafter designated the WG-CC
under the auspices of the National Directorate for Climate
Change hereinafter designated the NDCC in the Ministry of
Commerce, Industry and Environment.

Article 2
Nature

The Minister of Commerce, Industry and Environment,
officially establishes the WG-CC within the NDCC, Ministry

5.   A presente Resolução do Governo produza efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação no Jornal da República.

Aprovado em Conselho de Ministros em 17 de janeiro de 2017.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_____________________
Dr. Rui Maria de Araújo


