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Primeiro-Ministro no Fórum Económico Mundial sobre a ASEAN, na Malásia 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, vai participar no Fórum Económico Mundial sobre a ASEAN, a ter 

lugar em Kuala Lumpur (Malásia), nos dias 1 e 2 de Junho. O envolvimento ativo do Chefe do Executivo 

timorense demonstra o compromisso de Timor-Leste no fortalecimento da cooperação público-privada, 

assim como o empenho económico do país na região. Os organizadores salientam que o Fórum é “a 

plataforma ideal para os decisores de topo, provenientes de uma grande variedade de setores, poderem 

produzir uma maior colaboração entre atividade económica, governo e sociedade civil, e enfrentar os 

desafios regionais”. 

Na quarta-feira (1 de junho), o Primeiro-Ministro, juntamente com o seu homólogo do Camboja, Samdech 

Techo Hun Sen, irá tecer “observações especiais”, numa sessão sobre “Integração financeira no contexto 

da Ásia-Pacífico”, antes de participar numa reunião sobre “Aprender com os melhores sobre a infraestrutura 

da ASEAN”. Na abertura do plenário do Fórum, o Primeiro-Ministro Rui Maria de Araújo junta-se ao Chefe 

do Governo do Camboja e aos Vice-Presidentes da Indonésia e do Vietname, para o debate sobre 

“Elaboração da Agenda da ASEAN para a inclusão e o crescimento”. A seguir, o Primeiro-Ministro participa 

num Encontro Informal dos Líderes Económicos Mundiais (iniciativa do Fórum Económico Mundial que 

reúne anualmente lideranças de diversas áreas em reuniões informais e fechadas). 

A jornada de 2 de junho (quinta-feira) começa com um evento intitulado “Fundações reúnem-se com o 

Líder: Primeiro-Ministro Rui Maria de Araújo” onde membros do Young Global Leaders, do Global Shapers 

e da Schwab Foundation Social Entrepreneurs vão debater com o Primeiro-Ministro questões sobre  

liderança e sobre Timor-Leste. Mais tarde, o Primeiro-Ministro discursa na abertura da sessão “Visão do 

Japão e outras nações para a ASEAN”. 

Durante toda a viagem, estão agendadas reuniões que incluem um encontro bilateral com o Vice-Primeiro-

Ministro do Vietname, Trinh Dinh Dung. No regresso, o Primeiro-Ministro faz ainda uma visita de cortesia ao 

seu homólogo de Singapura, Lee Hsien Loong.  

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, considera que "a participação 

do Primeiro-Ministro no Fórum Económico Mundial sobre a ASEAN é um bom sinal de que Timor-Leste está 

empenhado em ser um participante ativo na região. Focado no crescimento económico, na coordenação e 

na ASEAN, o Fórum representa uma excelente oportunidade para criar ligações e explorar experiências 

que irão ajudar o país no objetivo de construir uma economia diversificada e sustentável em Timor-Leste". 

O regresso do Primeiro-Ministro a Díli está previsto para sábado, 4 de junho. FIM 


