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Visita do Príncipe do Liechtenstein a Timor-Leste 

  
Sua Alteza Sereníssima o Príncipe Filipe do Liechtenstein e a sua delegação visitam Timor-
Leste entre os dias 10 e 12 de Novembro. O Príncipe Filipe é o Presidente da Fundação do 
Grupo LGT, um dos principais grupos de gestão de riqueza e activos, pertencente em 
última instância à Casa dos Príncipes do Liechtenstein, a família real deste pequeno país 
situado nas montanhas da Europa Central. 
 
Durante a visita a delegação deverá encontrar-se com Sua Excelência o Presidente da 
República Dr. José Ramos-Horta e com Sua Excelência o Primeiro-Ministro Kay Rala 
Xanana Gusmão, assim como com outros membros do Governo e do Estado. O Príncipe 
Filipe, na sua qualidade de representante da Fundação do Grupo LGT, deverá assinar um 
Memorando de Entendimento com o Ministério das Finanças tendo em vista a melhoria da 
cooperação e o fortalecimento de relações. O memorando inclui propostas tais como a 
provisão de programas de formação para funcionários públicos por parte do Grupo LGT e a 
partilha de pareceres sobre investimento e conhecimentos técnicos. 
 
Durante a visita será também realizado um seminário dirigido a funcionários ministeriais 
sobre o tema “Afectação de Activos Estratégicos”. Este seminário será conduzido por 
elementos seniores do LGT, incluindo o Sr. Ivan Cheng, Director e Chefe-Adjunto de 
Investimentos do Grupo LGT na Ásia, e o Sr. Felix Barrientos, Gestor Principal de Relações 
e Director Executivo do Banco LGT (Singapura). 
 
Está previsto que o Príncipe visite outras instituições do Estado e ONGs locais, bem como 
que considere o potencial de Timor-Leste enquanto destino turístico crescente na Ásia, 
com passeios turísticos a destinos locais em redor de Díli. 
 
O Governo expressou o seu apreço pela visita do Príncipe Filipe e pelo interesse deste na 
Nação de Timor-Leste. FIM 
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