
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA MINISTRO DA DEFESA E 
MINISTRO DO INTERIOR EM EXERCÍCIO 

 
SEMANA ACADÉMICA DO INSTITUTO DE DEFESA 

NACIONAL: 
 

CERIMÓNIA SOLENE DO ANO LETIVO DO IDN 
 

&  
 
 

“DIA DA ESTRATÉGIA” 

Díli, 05 de Março de 2019 
Salão da Catedral em Vila Verde 

(Hora programada para Discursar: 11h15) 



Exmo. Senhor Dr José Ramos Horta 

 

Exmo. Senhor Dr Mari Alakatiri 

 

Exmo. Senhor Chefe do Estado Maior General das F-FDTL 

 

Exmo. Senhor Director do Instituto de Defesa Nacional 

 

Ilustres convidados 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

A iniciativa tomada pelo Senhor Director do IDN, do “Dia da 

Estratégia” e que hoje termina com o encerramento dos 

Cursos do Ano Lectivo de 2018/19, envolvendo neste evento 

a homenagem a um líder histórico do nosso país, é uma 

realização que reputo de muito válida, importante e 

excepcionalmente relevante, não só para o IDN e para a 

Defesa, mas também para Timor-Leste. 

 

Ao longo dos anos que já tem de funcionamento, o Instituto 

de Defesa Nacional tem-se afirmado como uma instituição 

exemplar na organização de actividades académicas que 

trazem ao nosso contacto um conjunto de personalidades 

nacionais e internacionais que muito contribuem para o 



desenvolvimento do conhecimento e do pensamento 

político-estratégico das lideranças de Timor-Leste. Não se 

refugiando apenas na preparação dos quadros superiores 

das Forças de Defesa e das Forças de Segurança, alargando a 

sua “população académica” a alunos civis da administração 

pública e da sociedade civil, o IDN cumpre uma nobre e 

significativa missão que é a preparação das lideranças 

futuras do nosso país.     

 

Vivemos num mundo em constante evolução, onde cada dia 

temos que enfrentar novos desafios, situações inesperadas, 

resultantes, umas da acção voluntária dos homens, outras de 

fenómenos naturais, ou do desenvolvimento das sociedades. 

Esta situação coloca a quem desempenha funções ao nível do 

planeamento e da decisão política e estratégica, além de 

enormes responsabilidades a necessidade de reflectir e estar 

preparado para enfrentar esses novos desafios.  

 

Assim é de especial interesse o aprofundar do conhecimento 

das áreas relacionadas com a defesa e a segurança, nas 

escolas e universidades e nas instituições que mais 

directamente tratam dos assuntos da defesa. Estar a par das 

grandes transformações, dos novos conceitos e tendências, 

da evolução da situação regional e global, nos diversos 

domínios da actividade humana, é um dever de quem aspira 



a assumir responsabilidades em qualquer área de acção, seja 

de carácter público seja em sectores privados.  

 

O conhecimento e o desenvolvimento de uma comunidade 

pensadora e intelectual capaz de estudar e analisar os 

diversos acontecimentos e produzir um pensamento 

nacional político e estratégico é fundamental para o nosso 

desenvolvimento, para o nosso futuro. Por isso saliento a 

importância das conferências e experiências que aqui foram 

apresentadas, baseadas em profundo conhecimento 

adquirido em experiências governativas e na prática do 

estudo académico assente em trabalho sério, estudos 

aprofundados e reflexão bastante ponderada. 

 

A homenagem aos líderes históricos do nosso país, é 

também um passo muito importante para o 

desenvolvimento da nossa identidade, do conhecimento da 

nossa história e de nós próprios, do fortalecimento da nossa 

identidade nacional, e da transmissão para as gerações 

futuras da nossa história mais recente, das nossas tradições, 

costumes e, especialmente dos valores que deram forma a 

um sonho, que se desenvolveu desde muito cedo, que passou 

por várias dificuldades e obstáculos, que viu a sua 

concretização, mas que necessita de ser continuado, 



defendido e fortalecido, materializado principalmente, no 

desenvolvimento do nosso país e do nosso povo.  

 

Gostaria ainda de salientar a importância da formação que é 

dada no IDN aos alunos das duas instituições da área da 

Defesa e Segurança. Esta é uma formação não só necessária 

como muito relevante pois é através dela que se preparam 

os quadros superiores das duas instituições. A formação 

tem, em qualquer instituição,  um valor enorme. A forma 

como se criaram e desenvolveram as duas instituições, 

embora respondendo no imediato a necessidades das 

organizações, tiveram algumas lacunas e, estas são hoje 

reduzidas na formação que é dada nos cursos do IDN. O 

carácter académico e a exigência no desenvolvimento de 

métodos científicos na realização dos trabalhos de 

investigação realizados pelos alunos, reforçam o valor do 

ensino ministrado e colocam o ensino do IDN ao nível de 

outras instituições universitárias do país. Com isto, a Defesa 

e o IDN são motores de desenvolvimento das Forças de 

Defesa e das Forças de Segurança e do país, especialmente 

dos seus recursos humanos. Muito há ainda a fazer na área 

da formação, mas o IDN é o catalisador de outras acções e 

iniciativas que devem ser tomadas e realizadas. 

    



Penso ser de inteira justiça fazer nesta altura uma especial 

referência ao Senhor Director do IDN, pelo excepcional 

trabalho e dedicação que tem posto enquanto responsável 

pelos destinos do IDN. A sua meritória acção deve ser 

reconhecida, pois foi a sua visão, vontade, esclarecida acção 

de liderança e espírito de iniciativa e inovação que 

colocaram o IDN no lugar que hoje ocupa, um espaço de 

debate, discussão e elaboração do pensamento estratégico 

de Timor-Leste.    

 

Gostaria para terminar de dar uma palavra de apreço e de 

reconhecimento aos alunos que terminaram os seus cursos, 

felicitá-los pelo esforço desenvolvido. Para alguns foi um 

esforço muito significativo, pois as condições de vida que 

tiveram não lhe permitiram poder estudar e adquirir na 

hora própria os conhecimentos e habilitações que agora os 

poderiam ter ajudado a, mais facilmente, obter os resultados 

que tiveram. Estão de parabéns e faço votos para que o que 

aqui aprenderam seja posto em prática e, principalmente, 

que não percam a vontade de aprofundar e debater temas e 

assuntos relacionados com a vossa área de actividade e 

assim poderem ajudar melhor no processo de decisão. 

 

 A todos os meus parabéns pelo resultado alcançado. 

                        


