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                                                                  VI  GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

DÍLI , 25 DE AGOSTO DE 2015 

COMUNICADO DE IMPRENSA  

Reunião extraordinária do Conselho de Ministros de 25 de agosto de 2015 

O Conselho de Ministros reuniu extraordinariamente no dia 25 de agosto de 2015, na sua sala de 

reuniões, no Palácio do Governo, em Díli, para fazer um ponto de situação sobre a cooperação bilateral, 

com vista à visita oficial à Indonésia , que o Primeiro-Ministro inicia hoje. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiro e Cooperação, Hernâni Coelho, fez uma breve apresentação sobre 

os interesses comuns aos dois países, salientando que a Indonésia é o país mais populoso da 

Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), e o quarto do mundo. De acordo com um recente 

relatório do Banco Mundial, está entre as dez maiores economias do planeta. 

As relações entre Timor-Leste e a Indonésia são excelentes. As visitas de alto nível que têm ocorrido nos 

últimos anos evidenciam um forte compromisso político e boas relações bilaterais.  

A cooperação realiza-se já hoje em várias áreas e os dois países partilham preocupações mútuas, a 

nível regional e global, como a proteção da diversidade marinha no Triângulo de Coral e o incremento do 

diálogo entre os países do Sudoeste do Pacífico. 

Com o objetivo de aprofundar estas  e outras questões de interesse mútuo, o Primeiro-Ministro, Rui 

Maria de Araújo, decidiu fazer-se acompanhar por uma delegação composta pelo Ministro de Estado, 

Coordenador dos Assuntos Sociais e Ministro da Educação, António da Conceição, pelo Ministro de 

Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos e Ministro da Agricultura e Pescas, Estanislau da Silva, 

pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Hernâni Coelho, pela Ministra das Finanças, 

Santina Cardoso, pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Gastão de Sousa, 

pelo Ministro da Defesa, Cirilo Cristóvão e pelo Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, 

Xanana Gusmão. 

O Conselho de Ministros analisou, ainda, a proposta de realização do “Desluto Nacional ” – conjunto de 

cerimónias que marcarão o fim do luto de toda a nação timorense pelos heróis tombados na luta pela 

libertação nacional –,  com início previsto para o próximo mês. 


