VI GOVERNO CONSTITUCIONAL

DÍLI, 22 DE DEZEMBRO DE 2015

COMUNICADO DE IMPRENSA
Reunião do Conselho de Ministros de 22 de dezembro de 2015
O Conselho de Ministros reuniu esta terça-feira, 22 de dezembro de 2015, na sala de reuniões do
Conselho de Ministros, no Palácio do Governo, em Díli, e aprovou:
1. Resolução do Governo que aprova a cedência de terreno para a construção de um
complexo hoteleiro
O Governo concede à Pelican Paradise Holdings Timor-Leste o direito de superfície sobre um terreno
em Tasi Tolo para o desenvolvimento do projeto de investimento. Esta empresa internacional, com sede
em Singapura irá construir e explorar um complexo hoteleiro de cinco estrelas, com um investimento na
ordem dos 310 milhões de dólares.
O projeto inicialmente apresentado ao V Governo Constitucional na reunião extraordinária do Conselho
de Ministros de 21 de novembro de 2014 foi reformulado e redesenhado, incluindo, agora, um hotel com
464 quartos, projetado para competir com os melhores hotéis de cinco estrelas da região, entre outras
instalações de grande prestígio e potencial turístico.
A formação de recursos humanos e a criação de emprego são prioridades do investidor, que prevê, na
fase de construção do complexo hoteleiro, criar cerca de mil e quinhentos posto de trabalho diretos.
Durante o funcionamento do complexo, o investidor prevê que sejam criados e mantidos mil e trezentos
postos de trabalho.

O Conselho de Ministros analisou, ainda:
1. Política Nacional da Juventude
O Secretário de Estado da Juventude e Desporto apresentou ao Conselho de Ministros a nova Política
Nacional da Juventude, onde são descritos os desafios, os objetivos e o projeto do Estado para este
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setor, que constitui a maioria da população de Timor-Leste. Para a elaboração do documento, a
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto contou com uma ampla participação da juventude
nacional. Recorde-se que o VI Governo Constitucional colocou a Juventude como uma das principais
políticas públicas do seu programa, sublinhando o facto o futuro de Timor-Leste é o futuro da sua
juventude.
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