
  

1/1   
 

 

Agio Pereira  

+670 77045002 

agio.pereira@cdm.gov.tl  

govtlmedia@gmail.com 

www.timor-leste.gov.tl 

 
 

 
COMUNICADO 
DE IMPRENSA 

 
Díli, 24 de maio de 2017 

Conferência Global sobre a Agenda 2030 termina com Comunicado de Díli 

No final da Reunião de Alto Nível da Conferência Global sobre a Agenda 2030, foi produzido o Comunicado 

de Díli, contendo alguns dos principais temas abordados nos debates que tiveram lugar na conferência. 

Nele, o Vice-Ministro das Finanças e Desenvolvimento Económico da Serra Leoa, Momoh Vandi, pede-se 

“uma liderança comprometida e um apoio político sustentado” para “assegurar que os países afetados pelo 

conflito e frágeis estejam na vanguarda da aplicação da presente agenda global”. 

O encontro foi aberto pelo Presidente da República, Francisco Guterres “Lu-Olo”, e com mensagens 

especiais de vídeo feitas do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e do Presidente da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, Embaixador Peter Thompson. O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, esteve 

presente em toda a reunião e participou no painel que debateu o tema “ Um roteiro para o desenvolvimento 

sustentável em países frágeis e afetados pelo conflito”. Fez ainda as observações finais, na sessão de 

encerramento. 

O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico e Personalidade Eminente do g7+, Kay Rala Xanana 

Gusmão, fez uma exposição sobre o percurso de Timor-Leste rumo à paz e de resiliência. “Na luta, o nosso 

lema foi ‘resistir é vencer’; mas após sair do conflito, tornou-se ‘adeus conflito, bem-vindo 

desenvolvimento’”, lembrou. Refletindo sobre a atual dinâmica global, o Ministro Xanana Gusmão apelou 

aos países para “exportarem a paz, não as armas”, uma observação que foi aplaudida pelos delegados. 

Intervenções apaixonadas do Ministro Yerima Mandjo, da República Centro-Africana, e de Adrop Nuoi 

Deng, do Sudão do Sul, destacaram a destruição que atinge os países em crise e a necessidade urgente 

de alcançar a paz e aliviar o sofrimento do povo. 

O Comunicado de Díli será apresentado em julho ao Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas e 

ajudará a desenvolver a execução da Agenda 2030. 

A conferência foi considerada um sucesso em termos de qualidade dos debates, nível de representação e 

apoio de alto nível. Haoliang Xu, que é o enviado especial do Secretário-Geral da ONU, para além de 

Administrador Adjunto e Diretor do Gabinete Regional para a Ásia e o Pacífico, afirmou que o evento e o 

Comunicado resultante vai continuar a dar um importante contributo para a concretização da Agenda 2030 

da ONU. 

Durante a reunião foi lançado o “Roteiro de Timor-Leste para a implementação da Agenda 2030 e dos 

ODS”.  FIM 

 


