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DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.° 6 /2019
de 12 de Junho
SOBRE A DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO
ORÇAMENTO PARA A CELEBRAÇÃO DOS CINCO
ANOS DE CRIAÇÃO DA RAEOA - ZEESM - TL E
INAUGURAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE OÉ-CUSSE AMBENO “ROTA DO SÂNDALO”

Considerando que:
No dia 18 de junho de 2019 comemoram-se cinco anos desde a
data de publicação da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho, que criou
a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e as
Zonas Especiais de Economia Social de Mercado;
Ao longo dos seus cinco anos de existência, período
sensivelmente correspondente aos cinco anos do primeiro
mandato da administração da Autoridade da Região, este
território, anteriormente castigado por sucessivos anos de
abandono, foi alvo de profundo investimento nas suas áreas
de infraestruturas, acompanhado de uma forte política de
solidificação das estruturas de apoio social, educativo,
abrangência e qualidade dos cuidados de saúde, apoio ao
comércio e ao turismo que resultaram em melhorias
significativas, visíveis e generalizadas da qualidade de vida
da população de Oé-Cusse Ambeno.
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Sendo uma das obras infraestruturais mais emblemáticas do
primeiro mandato da Autoridade da Região Administrativa
Especial de Oé-Cusse Ambeno, o Aeroporto Internacional de
Oé-Cusse Ambeno “Rota do Sândalo” encontra-se neste
momento terminado e pronto a inaugurar, apresentando
características técnicas únicas em aeroportos em Timor-Leste,
que asseguram a sua conformidade para obtenção de
Certificação Internacional e que fazem desta uma infraestrutura
de incontestável importância para toda a Nação de TimorLeste.
Ao longo dos últimos cinco anos, concomitantemente com o
esforço realizado na implementação das melhorias
infraestruturais com relevância nacional e do reforço da
qualidade de vida da população local, manteve-se em
permanência um intenso investimento político institucional
no estabelecimento e reforço dos laços com a Administração
da Província de Nusa Tenggara Timur, tendo em vista o
fortalecimento das relações internacionais e com vista a
contribuir de forma decisiva para o processo de definição de
Fronteiras com o país vizinho em ambiente de Paz, Harmonia e
Amizade;
Considerando que as Comemorações dos Cinco Anos da
Criação da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse
Ambeno e Zonas Especiais de Economia Social de Mercado e
Inauguração do Aeroporto Internacional de Oé-Cusse Ambeno
“Rota do Sândalo”, marcam um momento de consolidação de
uma política de rigor, exigência e seriedade na gestão da
administração pública com resultados práticos sem
precedentes em Timor-Leste, que cumpre disseminar e celebrar
condignamente;
Considerando a dignidade e relevo institucional de importância
suprarregional da celebração da profícua relação de Amizade
com a Província vizinha de Nusa Tenggara Timur;
Considerando a necessidade de esta comemoração significar
o início de uma política de cooperação com a Província de
Nusa Tenggara Timur no domínio artístico, cultural e
económico-social;
A Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse
Ambeno reuniu, no dia 12 de junho de 2019, estando presentes
todos os seus membros em exercício, para deliberar sobre o
seguinte Ponto Único:
Apresentação e aprovação do Orçamento das Comemorações
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dos Cinco Anos da Criação da Região Administrativa Especial
de Oé-Cusse Ambeno e Zonas Especiais de Economia Social
de Mercado e Inauguração do Aeroporto Internacional de OéCusse Ambeno “Rota do Sândalo”.
Após apresentação e discussão, foi deliberado por unanimidade dos membros em exercício aprovar o Orçamento para a
realização das Comemorações dos Cinco Anos da Criação da
Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e Zonas
Especiais de Economia Social de Mercado e Inauguração do
Aeroporto Internacional de Oé-Cusse Ambeno “Rota do
Sândalo”, no montante máximo global de USD 500.000,00
(quinhentos mil Dólares Americanos)

Publique-se.

Pante Macassar, Oé-Cusse Ambeno, Timor-Leste, aos 12 de
junho de 2019

_______________
Dr. Mari Alkatiri
Presidente da Autoridade da RAEOA-ZEESM-TL
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