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DESPACHO N.º 11 /MCAE/VI/2021

Exoneração do Presidente do Conselho de Administração
do Centro Logístico Nacional

Considerando que, o Centro Logístico Nacional (CLN) é um
estabelecimento público, dotado de autonomia administrativa
e técnica, sob a tutela e supervisão do Ministro Coordenador
dos Assuntos Económicos;

Considerando que, apesar do tempo decorrido desde a sua
criação em 2014, o CLN vem funcionando sem que os seus
órgãos tenham sido constituídos de acordo com o modelo
previsto no Decreto-Lei nº. 26/2014 de 10 de setembro;

Considerando que, num contexto de crise sanitária global é
fundamental que o CLN possa cumprir plenamente a sua missão
e atribuições, nomeadamente na resposta às necessidades
logísticas do Estado, do abastecimento público e compra do
produto local, da segurança alimentar e da intervenção
integrada do Estado a nível de regulação de preços de bens
essenciais alimentares e de construção e obras públicas;

Considerando que, é conveniente proceder à composição das
estruturas do CLN, designadamente promovendo a nomeação
dos membros do Conselho de Administração, de modo a
viabilizar o cabal cumprimento das políticas e programas
definidos pelo Governo, nomeadamente no que se refere à
segurança alimentar dos cidadãos timorenses;

Considerando ainda, a conveniência e necessidade de imprimir
nova orientação estratégica à CLN, numa ótica de estruturação
interna, orgânica e funcional, assente na racionalização e
adequação da gestão a uma filosofia que permita assegurar a
implementação das políticas e o cumprimento dos objetivos
definidos pelo governo de forma eficiente.

Ao abrigo do disposto na alínea i) do número 4 do artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 20/2020 de 28 de maio e pelo Decreto-Lei n.º 27/
2020, de 19 de junho, do artigo 4º do estatuto aprovado pelo
Decreto-Lei nº. 26/2014 de 10 de setembro e, do número 2 do
artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 30/2020 de 29 de julho, determino
o seguinte:

1.  Exonerar por conveniência de serviço, o Excelentíssimo
Senhor Augusto Júnior Trindade, enquanto representante
e presidente do Conselho de Administração do Centro
Logístico Nacional, reconhecendo o zelo, a diligência e o
elevado profissionalismo com que exerceu as suas funções
e a sua inexcedível disponibilidade ao serviço desta
Instituição.

2.   O presente despacho produz efeitos a partir do dia 30 de
junho de 2021.

Díli, 14 de junho de 2021

Publique-se.

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos,

______________
Joaquim  Amaral
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DESPACHO N.º 12 /MCAE/VI/2021

Nomeação do Presidente do Conselho de Administração do
Centro Logístico Nacional

O Decreto-Lei nº. 26/2014 de 10 de setembro criou Centro
Logístico Nacional (CLN) como órgão da administração indireta
do Estado, com natureza estabelecimento público, dotado de
autonomia administrativa e técnica, e, aprovou o seu estatuto.

Nos termos do artigo 3.º do referido diploma, o CLN é gerido
por um Conselho de Administração, integrando um
representante do ministro da tutela que por inerência assume
a presidência do Conselho, competindo-lhe, nomeadamente a
coordenação e orientação geral das atividades da CLN,
conforme disposto no artigo 15º do Estatuto.

A Orgânica do VIII Governo Constitucional, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 14/2018, de 17 de agosto, alterada pelo Decreto-
Lei n.º 20/2020 de 28 de maio e Decreto-Lei n.º 27/2020 de 19 de
junho, determinou que o CLN funciona na dependência do
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, o qual,
consequentemente, exerce os poderes de tutela e superinten-
dência.

Considerando que, se torna imperioso proceder à nomeação
de novo Presidente do Conselho de Administração, para que
este órgão possa exercer plenamente as competências que lhe
estão estatutariamente atribuídas, adaptando-o a uma nova
política ministerial e a um novo modelo de gestão e de
organização que se pretende imprimir na sua atividade;

Considerando que o Senhor Gervásio Cardoso de Jesus da
Silva, licenciado em Ciência Governamental, possui
reconhecida idoneidade, formação académica e experiência
profissional, tendo demostrado ao longo do seu percurso
profissional competências de liderança, de colaboração e de
pedagogia, características que se revelam essenciais e que
fundamentam a adequação do seu perfil ao desempenho da
missão de direção e gestão deste importante serviço público;

Assim,

Ao abrigo do disposto na alínea i) do número 4 do Artigo 14.º
da Orgânica do VIII Governo Constitucional, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, alterada pelos
Decretos-Leis n.ºs 20/2020, de 28 de maio, e 27/ 2020, de 19 de
junho, e, do artigo 4.º e 15.º do estatuto aprovado pelo Decreto-
Lei nº. 26/2014 de 10 de setembro, determino o seguinte:

1.  Nomear o Exmo. Senhor Gervásio Cardoso de Jesus da
Silva, licenciado em Ciência Governamental, para o cargo
de Presidente do Conselho de Administração do Centro
Logístico Nacional (CLN), nos termos do número 6 do
artigo 15.º do Decreto-Lei nº. 26/2014 de 10 de setembro.

2.   O nomeado possui reconhecida idoneidade, formação aca-
démica e comprovada experiência profissional que

fundamentam a adequação do seu perfil ao desempenho
do cargo e reconhecida capacidade técnica para dirigir as
atividades e assegurar o bom funcionamento do CLN e
garantir a prossecução dos seus objetivos, conforme nota
curricular e profissional anexa à presente resolução.

3.  O presente Despacho produz efeitos a partir de 1 de julho
de 2021.

Díli, 14 de junho de 2021

Publique-se.

Joaquim Amaral
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

ANEXO

Nota Curricular
(que acompanha o despacho de nomeação)

Dados pessoais: Gervásio Cardoso de Jesus da Silva;

Nascido em 25 de julho de 1967, natural de Lalawa;

Formação académica:

-  Licenciatura em Ciência Governamental, 1988-1994

Formação profissional:

-   Curso de Administração Geral, Kupang – Indonésia, 1997

Experiência profissional:

-   2018-2020 – Assessor da Presidência da República

-    2004-2008 – Docente na Universidade nacional Timor-Leste

-   2002-2007 – Deputado Nacional

-   1999-2001 – Gestor na escola Ave Maria, Suai


