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Timor-Leste integra o grupo de Alto Nível que lideram a implementação da Agenda 

2030 de Desenvolvimento Sustentável  
 
Durante a manhã de sexta-feira, 25 de setembro, em Nova Iorque, o Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Rui 

Maria de Araújo, esteve reunido na sede das Nações Unidas com outros líderes mundiais, para adotar a 

Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), orientará as atividades da comunidade internacional ao longo dos próximos 15 anos. 

 

A Agenda foi elogiada na reunião de hoje: uma agenda para todos, em todos os lugares. Tem como 

objetivo construir um futuro melhor para o planeta. Os oradores destacaram a harmonia que a Agenda irá 

criar entre as pessoas e o planeta, assim como na criação de riqueza, promoção da paz e criação de 

parcerias.  

 

Timor-Leste tem desempenhado um papel importante na elaboração da nova agenda, nomeadamente no 

objetivo 16: "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 

o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas, a todos os níveis." 

No seguimento da adoção, houve uma reação global sobre a importância do objetivo 16, caracterizando-o 

como um “alicerce de todas as outras ações” e "a sua implementação efetiva contribuirá para o sucesso de 

todos os outros ODS. " 

 

Com a aprovação da agenda, Timor-Leste intensificou o seu papel na liderança da sua implementação. O 

Primeiro-Ministro timorense juntou-se a outros oito líderes, numa receção de alto nível para lançar uma 

iniciativa política de apoio à implementação da agenda. Juntamente com os presidentes e primeiros-

ministros do Brasil, Colômbia, Alemanha, Libéria, África do Sul, Suécia, Tanzânia e Tunísia, Rui Maria de 

Araújo afirmou: "Será nossa missão garantir que ninguém fique para trás!" 

 

Este Grupo de Alto Nível sobre a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável "irá 

trabalhar durante os próximos meses de forma ativa, para conseguir apoio para a sua implementação." O 

Primeiro-Ministro timorense disse ainda aos seus homólogos e restantes convidados que “agora é 

necessário um compromisso concreto e sustentável, a todos os níveis, durante a vigência da agenda." 

 

Timor-Leste é o único país da Ásia-Pacífico no grupo e irá trabalhar com um outro membro da CPLP, o 

Brasil. 
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O Conselho de Ministros de Timor-Leste aprovou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tornando-

os parte do enquadramento político do VI Governo Constitucional. A sua resolução exige a criação de um 

grupo de trabalho junto do Gabinete do Primeiro-Ministro, para a coordenação e monitorização dos ODS. 

Uma proposta para aprovar a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável será submetida, em breve, ao 

Parlamento Nacional. 

 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, referiu que "hoje Timor-Leste 

deve estar muito orgulhoso do papel que tem desempenhado na definição da nova agenda de 

desenvolvimento. O impacto que tivemos na agenda terá consequências reais na vida humana, quando 

esta for implementada no terreno. Por causa do nosso empenho em delinear os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e agora, no apoio à sua execução, Timor-Leste tem dado um enorme 

contributo para garantir que ninguém é deixado para trás. "FIM 

 

 
 

 


