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Primeiro-Ministro e delegação deslocam-se a Nova Iorque para participar na 
Assembleia Geral das Nações Unidas  

 
O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, acompanhado por uma delegação de alto nível, viaja amanhã 

para os Estados Unidos da América, para participar em vários eventos importantes que ocorrem em Nova 

Iorque, nos próximos dias. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Hernâni Coelho, e o Ministro do Planeamento e 

Investimento Estratégico, Kay Rala Xanana Gusmão, acompanham o Primeiro-Ministro. A delegação 

incluirá também o antigo Presidente da República, José Ramos-Horta, o Governador do Banco Central de 

Timor-Leste, Abraão de Vasconcelos e elementos do Gabinete das Fronteiras Marítimas e do Secretariado 

do g7+. O Primeiro-Ministro viajará, também, com a sua esposa, Teresa Madeira Soares.  

Os dois acontecimentos centrais desta visita a Nova Iorque são a cimeira das Nações Unidas para aprovar 

a agenda de desenvolvimento pós-2015, que decorre de 25 a 27 de setembro, e a Assembleia Geral das 

Nações Unidas, que começa no próximo dia 28 de setembro e inclui uma declaração do Primeiro-Ministro, 

em nome de Timor-Leste, no dia 1 de outubro. 

Timor-Leste tem estado profundamente envolvido no processo que levará à aprovação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, procurando garantir que estes respondem às necessidades dos pequenos 

Estados e que são sensíveis ao contexto das nações a sair de situações de conflito. Mais de 150 líderes 

mundiais estarão presentes nesta ocasião histórica para adotar o sucessor dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável irão estabelecer um "plano de 

ação para as pessoas, para o planeta e para o bem-estar" que orientará as atividades da comunidade 

internacional ao longo dos próximos 15 anos. 

Para além de participar nestes dois eventos centrais, o Primeiro-Ministro, os ministros e a delegação 

estarão, também, envolvidos em mais de vinte outros eventos associados, para promover os interesses de 

Timor-Leste no cenário internacional da Organização das Nações Unidas. 

O Primeiro-Ministro irá intervir em diversos eventos, incluindo no lançamento de uma Iniciativa Política de 

apoio à Execução da Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030; numa cimeira de diálogo sobre 

construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas, para alcançar o desenvolvimento 

sustentável; na Reunião de Líderes Mundiais sobre a Igualdade de Género e o Fortalecimento das 

Mulheres; num evento sobre as relações de Timor-Leste com a ONU; e no Fórum de Líderes Mundiais da 

Universidade de Columbia sobre "Desafios Globais e as pequenas nações". 
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Outros eventos importantes para Timor-Leste estão relacionados com a CPLP, com o g7+ e com o 

Gabinete das Fronteiras Marítimas, que irá apresentar uma mesa redonda, em conjunto com o Instituto 

Internacional para a Paz, sobre como garantir a soberania de Timor-Leste na terra e no mar.  

Serão também fundamentais as reuniões com o Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, 

e com o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, as entrevistas com a comunicação social 

internacional, a entrega da Ordem de Timor-Leste ao Embaixador Robert Van Lierop e ao Professor Noam 

Chomsky, assim como a participação em várias receções oferecidas pelo Presidente dos Estados Unidos, 

pelo Presidente da África do Sul, pela Chanceler da República Federal da Alemanha e pelo Primeiro-

Ministro de Papua Nova Guiné. 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, partirá de Nova Iorque no dia 2 de outubro, para uma visita oficial 

a Cuba, e regressa a Díli no dia 8 de outubro. 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, considerou que "apesar da 

pesada agenda que a delegação tem pela frente, será certamente bem-sucedida na sua missão de fazer 

avançar a causa de Timor-Leste na comunidade das nações. Ser um Estado-membro da Organização das 

Nações Unidas implica responsabilidade, mas também oportunidades. Como parte de um mundo cada vez 

mais globalizado, é necessário cumprir com as nossas responsabilidades e tirar partido de cada 

oportunidade que surja em Nova Iorque para promover o nosso país, falando de forma clara e com 

dignidade neste cenário internacional”. FIM 


