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Timor-Leste compromete-se na igualdade de género e ampliação de poderes para 
as mulheres 

 
 

Timor-Leste comprometeu-se a "alcançar a igualdade de género e formar as mulheres e as jovens”, durante 

um encontro de dirigentes mundiais que debateu, no dia 25 de setembro, a questão da igualdade de género 

e da ampliação acesso de mulheres e raparigas a lugares de chefia.  

 

No dia 27 de setembro, o Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, juntou-se a mais de setenta presidentes e 

primeiros-ministros, para apoiar a igualdade de género naquele evento histórico, organizado pela ONU 

Mulheres e pela República Popular da China, na sede das Nações Unidas. Esta foi a primeira vez que, nas 

Nações Unidas, foram feitos compromissos em relação às mulheres e às jovens, ao nível de Chefes de 

Estado e de Governo. 

 

No seu discurso, o Primeiro-Ministro timorense referiu que a Constituição de Timor-Leste determina que “as 

mulheres devem ser tratadas de forma igual em todos os aspetos da vida". Explicou ainda que o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento 2011-2013 e o Programa do atual Governo "dão prioridade às medidas 

para acabar com a discriminação que as mulheres e as jovens enfrentam em todas as áreas e erradicar a 

violência com base no género." 

 

As mulheres foram agentes de mudança do país e continuarão a sê-lo. A luta pela independência envolveu 

a participação de mulheres em todas as frentes e, atualmente, estão a dar uso às suas competências em 

posições de liderança. O Primeiro-Ministro salientou que "Timor-Leste tem uma das mais altas 

percentagens de deputadas a nível mundial e a mais elevada na região da Ásia-Pacífico." 

 

Ao afirmar o apoio de Timor-Leste aos presentes compromissos, Rui Maria de Araújo acrescentou que o 

Governo considera "a posição das mulheres e das jovens um elemento chave para o desenvolvimento". 

Isso significa que "temos de melhorar a situação das mulheres e combater a discriminação de género, se 

quisermos cumprir os nossos objetivos de desenvolvimento". 

 

 A igualdade de género e a ampliação do acesso das mulheres e das jovens a posições de liderança é o 

objetivo n.º 5 da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, que está dividida em seis pontos. 
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O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, referiu que "a libertação de 

Timor-Leste foi para todos: mulheres, homens e jovens. Para o crescimento e desenvolvimento de Timor-

Leste é necessária a participação de todos. O Governo aplaude os esforços da ONU Mulheres e destaca o 

papel da China neste importante evento. Dar poder às mulheres é conferir poder à humanidade.” FIM 

 
 
 
 


