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Excelências, 
Senhoras e Senhores, 
 
Bem-vindos à primeira Reunião Trimestral com os Parceiros de Desenvolvimento 
em 2015. 
 
Gostaria de dar as boas-vindas, especialmente calorosas, a Sua Excelência Dra. 
Noeleen Heyzer, Subsecretária-Geral das Nações Unidas e Assessora Especial 
do Secretário-Geral das Nações Unidas em Timor-Leste. 
 
Esta é a última visita da Dra. Heyzer a Timor-Leste na qualidade de Assessora 
Especial, pelo que lhe agradecemos a sua confiança em nós e o seu contributo 
em prol do desenvolvimento sustentável e da construção do nosso Estado. Esta 
noite, iremos destacar uma das suas muitas iniciativas através de uma 
“Cerimónia de Iluminação”, que expõe um projecto da Dra. Heyzer, que visa 
trazer a iluminação solar ao nosso povo. 
 
Senhoras e Senhores, 
 
Esta é a primeira vez que este grupo se reúne desde a Reunião de Timor-Leste 
com os Parceiros de Desenvolvimento em 2014, a qual foi realizada 
imediatamente após a Cimeira da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. Tratou-se da primeira vez que a Cimeira da CPLP foi realizada na 
região da Ásia-Pacífico, tendo Timor-Leste assumido a Presidência da CPLP. 
Desde então temos vindo a trabalhar no sentido de conseguir uma prosperidade 
partilhada, reduzir a pobreza e levar o progresso e a estabilidade a todo o mundo 
lusófono. 
 
Na Reunião de Timor-Leste com os Parceiros de Desenvolvimento em 2014 
concordámos que precisamos trabalhar em conjunto, em amizade e com uma 
atitude de tolerância e compreensão, para podermos trazer o progresso para o 
nosso país. 
 
Com grande parte do mundo a deparar-se com situações de conflito e de 
instabilidade, concordámos que Timor-Leste era um caso de sucesso em termos 
de desenvolvimento graças à determinação do nosso povo e ao apoio dos 
nossos amigos internacionais que aqui estão a representar. Demos resposta às 
causas subjacentes da nossa fragilidade e como tal estamos agora a iniciar um 
processo de construção do Estado. A paz e a segurança deram-nos tempo para 
reflectir, fazer consultas e assumir uma perspectiva de planeamento a longo 
prazo. Em resultado disto, na Reunião de Timor-Leste com os Parceiros de 



3 

 

Desenvolvimento em 2011 lançámos o nosso Plano Estratégico de 
Desenvolvimento para 2011 a 2030. 
Estamos agora concentrados em implementar o nosso plano estratégico e apraz-
nos constatar que os nossos parceiros de desenvolvimento alinharam os seus 
esforços de acordo com as nossas prioridades. 
 
Esta reunião dá-nos a oportunidade para voltar a focar a nossa atenção neste 
objectivo, discutir o nosso progresso e aprender com o nosso sucesso e com os 
desafios que enfrentámos e que ainda vamos enfrentar no futuro. 
 
Tal como sabem, estamos a desenvolver a Matriz do PED para monitorizar o 
nosso progresso e garantir que os nossos esforços e programas estão alinhados 
com o Plano Estratégico de Desenvolvimento. A finalidade da Matriz é 
providenciar uma estrutura e processo que garantam responsabilização pelos 
resultados. A Matriz será uma ferramenta para assegurar que o trabalho 
efectuado pelo Governo e pelos parceiros de desenvolvimento está alinhado com 
as nossas prioridades nacionais. 
 
Esta manhã iremos discutir o progresso no desenvolvimento da Matriz e dos 
indicadores a adoptar para monitorizar o nosso sucesso. 
 
Senhoras e Senhores, 
 
Para além de permitir a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento a 
longo prazo, a construção de alicerces de estabilidade significou igualmente que 
podemos planear o nosso futuro com confiança. Assim, graças ao nosso sucesso 
partilhado ao nível da construção do Estado, podemos agora fazer a transição 
para os nossos líderes de amanhã. 
 
É por esta razão que estamos a iniciar uma reestruturação do Governo de Timor-
Leste. Esta reestruturação irá resultar num governo mais eficaz, o que por sua 
vez resultará na melhoria dos serviços prestados. 
 
É importante referir que a nossa reestruturação inclui uma geração mais jovem 
de líderes – o futuro da nossa nação. Temos paz e estabilidade, temos um plano 
estratégico de desenvolvimento e estamos bem colocados para dar aos líderes 
de amanhã a oportunidade de tomar a dianteira e assegurar o futuro do nosso 
país. 
 
Senhoras e Senhores, 
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Desejo tudo de melhor aos presentes e faço votos de que tenhamos um diálogo 
produtivo. Partilhamos o objectivo comum de melhorar as vidas do povo 
timorense. Hoje temos a oportunidade de nos juntarmos e de trabalhar rumo ao 
nosso desejo partilhado de concretizar os sonhos da nossa nação. 
 
Agradecemos aos nossos parceiros de desenvolvimento tudo o que fizeram pelo 
nosso país. Sem a vossa solidariedade e boa vontade não conseguiríamos ter 
chegado tão longe como chegámos. 
 
Apelo a todos vós para que continueis a trabalhar ao nosso lado com confiança, 
de modo a construir um futuro de oportunidades e de progresso para o povo 
timorense. 
 
Muito obrigado. 
 
5 de Fevereiro de 2015 
Kay Rala Xanana Gusmão 


