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Fomentar o desenvolvimento através do “triângulo de crescimento” 

Timor-Leste acolheu a mais recente reunião trilateral da plataforma para o Desenvolvimento Económico 

Sub-Regional Integrado entre Timor-Leste, Indonésia e Austrália [em inglês: Timor-Leste, Indonesia & 

Australia Growth Triangle, TIA-GT]. Nesta reunião, os representantes dos países envolvidos avaliaram 

várias iniciativas para promover e fomentar o crescimento económico através do desenvolvimento integrado 

da sub-região que abrange Timor-Leste, Indonésia Oriental e Norte da Austrália. 

A reunião teve lugar em Díli, no dia 30 de março. O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos 

Económicos e Ministro da Agricultura e Pescas, Estanislau da Silva, saudou as delegações da Austrália e 

da Indonésia e manifestou confiança em que o TIA-GT irá "contribuir fortemente para a promoção do 

desenvolvimento económico, social e cultural". De facto, o grupo pretende dar prioridade à "atração de 

investimentos de valor, promover o desenvolvimento de indústrias transformadoras, valorizar o capital 

humano e consolidar os laços de amizade e de cooperação entre os três países". 

O Chefe de Missão de Timor-Leste e Representante do Estado, João Gonçalves, afirmou que a reunião foi 

um sucesso e que o debate tinha dado passos significativos para melhorar a conectividade, através de 

transportes aéreos, marítimos e terrestres, e na procura de novos caminhos para o turismo na sub-região. 

Foram feitas várias apresentações, destacando-se uma atualização sobre a evolução da situação dos 

serviços marítimos e aéreos em Timor-Leste e um estudo sobre a avaliação de um “percurso turístico” entre 

Bali e Darwin, que também inclui as ilhas das Flores e Timor-Leste. 

A reunião definiu, ainda, três grupos de trabalho para as áreas do Comércio e Investimento, da 

Conectividade e do Turismo, que deverão dar continuidade ao estudo das principais questões analisadas. 

Em anteriores reuniões do TIA-GT, domínios como Agricultura, Pescas, Turismo, Indústria e Educação 

foram considerados como os grandes beneficiários deste desenvolvimento sub-regional integrado. 

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

Indonésia Oriental e o Norte da Austrália têm muito a beneficiar do trabalho conjunto no desenvolvimento 

do potencial económico da nossa região. O TIA-GT é um meio para concretizar e encorajar essa evolução, 

expandindo parcerias equitativas e a partilha de benefícios mútuos. O Governo elogia o trabalho da Missão 

de Timor-Leste e o envolvimento entusiástico das delegações visitantes." FIM 


