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Governo inaugura primeiro Instituto Politécnico na costa Sul  

No dia 23 de fevereiro, o Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, inaugurou o Instituto Politécnico de 

Betano, no Município de Manufahi. É o primeiro estabelecimento de Ensino Superior criado diretamente 

pelo Governo e apoiará a prestação de educação técnica, particularmente nas áreas de Agricultura, 

Pecuária e Engenharia, a fim de capacitar os jovens timorenses para atividades profissionais. 

O Primeiro-Ministro timorense, no seu discurso aos docentes, estudantes e funcionários, afirmou que o 

Governo acredita que o investimento em Educação e Formação apoia a construção de uma sociedade 

forte, e que a abertura do Instituto marcou mais um passo para preparar os jovens timorenses para 

participarem de forma efetiva no desenvolvimento nacional. 

Este ano, esperam-se mais de 200 estudantes nos cursos de Produção Animal e Construção Civil. Outros 

cursos que estão a ser preparados são Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Alimentação e Produtos 

Agrícolas, Saúde Animal e Silvicultura. O Instituto Politécnico de Betano foi criado por decreto aprovado em 

Conselho de Ministros em setembro de 2016. Desde então, têm vindo a ser concluídos os edifícios, 

definidos os currículos, recrutados os professores e pessoal administrativo, e adquiridos os equipamentos 

necessários para o início das aulas. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 reconhece a necessidade de “institutos politécnicos 

para oferecer ensino técnico superior que seja específico para as necessidades de desenvolvimento de 

Timor-Leste”. Também o Programa do Governo fala da promoção de “um setor politécnico e universitário 

eficiente”, que proporcione aos alunos “a oportunidade de receber uma educação de qualidade e participar 

na construção do nosso país.” 

O Porta-Voz, Ministro de Estado Agio Pereira, congratulou-se com a abertura deste Instituto Politécnico, 

destacando que “a sua localização em Manufahi, na costa sul, expressa bem a nossa política de 

descentralização de serviços. O Governo felicita todos aqueles que estiveram envolvidos e deseja, para os 

próximos meses, bom trabalho a todo o pessoal docente e estudantes”. FIM 

 
 


