
Projeto de Voto n.º 528/XIV

De pesar pelas consequências das cheias em Timor-Leste

Foi com grande consternação que a Assembleia da República tomou conhecimento, 

no passado fim de semana, das grandes inundações e deslizamentos de terras que

assolaram Timor-Leste, causando (até ao momento) a morte a 50 pessoas em todo o 

país e mais de sete mil desalojados na capital Díli, particularmente afetada pela 

tempestade. As chuvas intensas e violentas já tinham causado problemas em vários 

municípios do país nos últimos dias, com relatos de casas destruídas e outras 

infraestruturas afetadas, incluindo estradas e pontes. 

Num relatório preliminar da Secretaria de Estado da Proteção Civil refere-se que 

foram afetadas de forma significativa mais de duas mil famílias, particularmente em 

Viquque, na aldeia de Halik em Covalina, em Baucau, em Manufahi e Bobonaru. O

levantamento e avaliação das necessidades de emergência ainda decorre em vários 

locais, muitos deles ainda sem eletricidade restabelecida, com dificuldades no

abastecimento de água e com danos materiais muito significativos.

Estas são já consideradas as piores cheias que o país conheceu nos últimos anos, 

provocando graves danos humanitários e materiais à população de Timor-Leste, 

merecendo destaque entre a comunidade internacional, saudando-se a pronta 

disponibilização de ajuda humanitária por parte do Governo português, da União 

Europeia e das Nações Unidas.

Neste momento em que decorrem ainda os muitos esforços das Autoridades de 

Timor-Leste para prestar auxílio às vítimas e repor a normalidade em muitas 

localidades, a Assembleia da República não fica indiferente à dor e aos esforços do 

povo e das Autoridades timorenses, que merecem nesta hora a nossa mais profunda

solidariedade. 



Assim, reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República manifesta ao Povo e 

às Autoridades de Timor-Leste o seu profundo pesar e sentidas condolências pelas 

vítimas das cheias ocorridas no passado fim de semana, manifestando a sua 

solidariedade às Autoridades de Timor-Leste e às famílias das vítimas.
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