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Investimento de milhões de dólares em Timor-Leste para a instalação de uma 
fábrica de cimento de nível internacional revela sinais de aceleração da 
diversificação económica 

 
O Governo de Timor-Leste anunciou a construção de uma nova fábrica de cimento em Baucau, a segunda 

maior cidade de Timor-Leste. Esta cidade foi escolhida devido à qualidade e abundância de calcário na 

área, que se estima ter reservas em quantidade suficiente para mais de 100 anos. 

 

A fábrica irá não só criar uma indústria de produção de cimento a longo prazo, como também milhares de 

novos postos de trabalho e oportunidades de emprego periférico, incluindo uma indústria de exportação 

viável para o mercado Australiano. 

 

Após a conclusão, a unidade produzirá 1,5 milhões de toneladas de cimento por ano, sendo 30% 

reservados para o mercado interno e o restante destinado à exportação para o mercado de construção, em 

expansão, na Austrália Ocidental e no Território do Norte. 

 

As empresas BGC e Swan Energy, sedeadas em Perth, vão em conjunto investir mais de quinhentos 

milhões de dólares para estabelecer esta unidade produtiva de nível internacional. O projecto de criação 

desta unidade de produção é reconhecido como um dos mais avançados e não-poluentes do mundo.  

 

A construção terá início em Janeiro de 2015. Serão criados três mil postos de trabalho durante a fase de 

construção, e mil postos de trabalho quando a produção começar, dois anos depois. A cerimónia da 

primeira perfuração do local ocorreu na quarta-feira, dia 05 de Março. O Ministro do Petróleo e Recursos 

Minerais, Alfredo Pires, salientou que "Timor-Leste está aberto a negócios e, enquanto país que já 

apresenta um crescimento do PIB de 8%, é um destino seguro e estável para o investimento internacional 

de longo prazo. O anúncio de hoje prova que o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste está 

a ser executado, trazendo com ele a diversificação económica para apoiar a criação de emprego e de infra-

estruturas. " 
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Timor-Leste tem desenvolvido um dos panoramas do mundo mais favoráveis ao investimento, com níveis 

de impostos dos mais baixos da região. Com baixos custos de negócios e a criação de infra-estruturas 

essenciais para o desenvolvimento económico, Timor-Leste está a tornar-se cada vez mais atraente para o 

investimento estrangeiro e desenvolvimento de negócios. A indústria de transformação foi citada no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Nacional como uma indústria a ser desenvolvida, tendo sido criadas 

iniciativas de investimento para incentivar o seu desenvolvimento acelerado. 

O Governo de Timor-Leste está satisfeito com os novos parceiros no desenvolvimento e espera manter um 

relacionamento próspero a longo prazo. FIM  

 

 


