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COMUNICADO 
DE IMPRENSA 

 
 
 

25 de Fevereiro de 2013 
Díli, Timor-Leste 

 
 

Conferência Internacional sobre a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 tem início 
em Díli 

 

Nos próximos dias, mais de duzentas pessoas viajam para Timor-Leste para discutir a Agenda Mundial de 

Desenvolvimento para o período pós-2015. São esperados representantes de mais de 45 países de todo o 

mundo, incluindo o Presidente da República do Kiribati, Anote Tong, o Primeiro-Ministro das Ilhas Salomão 

e Presidente do Grupo dos 77, Gordon Darcy Lilo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros das ilhas Fiji, Ratu 

Inoke Kubuabola, e muitos outros ministros de governos de vários países. Académicos e líderes em matéria 

de desenvolvimento estarão, também, presentes para contribuir para este importante debate. 

 

Enviados especiais do Presidente da Indonésia, do Presidente da Libéria e do Primeiro-Ministro do Reino 

Unido participam na conferência para reportar as conclusões aos três líderes que presidem o Painel que 

assessora o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Durante a sessão de 

abertura da Conferência será reproduzida uma mensagem de vídeo, do Secretário-Geral da ONU, 

endereçada aos delegados da Conferência. 

 

Temos uma relação especial de amizade com muitos destes visitantes que se deslocam ao nosso país, 

uma vez que vêm da nossa família do g7+. Outros visitantes são, também, próximos, por virem de países 

vizinhos das ilhas do Pacífico, com os quais temos muito em comum. 

 

A forte participação de muitos representantes da sociedade timorense irá caracterizar o evento, com 

representantes do Governo, do Parlamento, da sociedade civil, da Igreja, da comunidade académica e do 

sector privado, todos eles partilhando os seus pontos de vista no grande encontro a ter lugar no Centro de 

Convenções de Díli. É uma oportunidade única para partilhar lições aprendidas e para aprender com a 

experiência dos outros. 

 

Esta semana serão, na realidade, mantidos três grandes encontros. Na terça-feira, dia 26 de Fevereiro, os 

delegados dos países das ilhas do Pacífico têm as suas próprias reuniões sobre o Desenvolvimento Pós-

2015. Nessa mesma noite, a Conferência Internacional de Díli, intitulada Desenvolvimento para Todos. 



2/2    
 

Ágio Pereira  

+670 77045002 

agio.pereira@cdm.gov.tl  

govtlmedia@gmail.com 

www.timor-leste.gov.tl 

 
 

Acabar com os conflitos, construir os Estados e erradicar a pobreza, tem início com um jantar no Palácio 

Presidencial oferecido pelo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Taur Matan Ruak. O dia 

e meio seguinte, será preenchido com reuniões e apresentações no Centro de Convenções de Díli para 

debater a Agenda de Desenvolvimento para o período pós-2015. Na quinta-feira, dia 28 de Fevereiro, às 

12:30 horas, a sessão de encerramento iniciar-se-á com o anúncio do Consenso de Díli, pelo Primeiro-

Ministro das Ilhas Salomão, Gordon Darcy Lilo. 

 

A Conferência será encerrada pelo Primeiro-Ministro, Kay Rala Xanana Gusmão, seguindo-se uma 

conferência de imprensa com a Ministra das Finanças, Emília Pires, e a Secretária Executiva da Comissão 

Económica e Social para a Ásia e Pacífico, das Nações Unidas (ESCAP), Noeleen Heyzer. 

 

Nos dias 1 e 2 de Março, os membros do g7+ reúnem-se para rever questões técnicas, consolidar os 

planos do grupo para 2013 e desenvolver planos de acção para o futuro.  

 

O porta-voz do V Governo Constitucional, Ágio Pereira, fez notar que “Timor-Leste tem orgulho em acolher 

esta conferência com o generoso apoio do Instituto de Políticas Públicas do Pacífico (Pacific Institute of 

Public Policy), da Comissão Económica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico (UNESCAP), 

da AusAID e do g7+. Nesta conferência estamos solidários com a nossa família do g7+ e com os nossos 

vizinhos do Pacífico, trabalhando em conjunto para garantir que os desafios e as vulnerabilidades dos 

nossos países sejam objecto de tratamento na Agenda de Desenvolvimento Pós-2015. Ao mesmo tempo 

que recebemos muitos visitantes em Timor-Leste, desenvolvemos trabalho que nos ajuda a melhorar as 

nossas capacidades para podermos ocupar o nosso lugar na ASEAN. A todos os visitantes de Timor-Leste, 

num espírito de verdadeira amizade, endereçamos as nossas mais calorosas boas-vindas!” FIM 

 


