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Díli, 22 de maio de 2017 

Evento paralelo destaca melhores oportunidades para a diversificação económica 

Um evento paralelo realizado durante a Conferência Global sobre a Agenda 2030 do Governo 

serviu para debater oportunidades de negócio e de investimento em Timor-Leste e destacou a 

criação de condições para a promoção da diversificação económica. O evento, com o tema 

“Diversificação Económica na Era dos ODS”, foi realizado no dia 21 de maio e contou com cerca 

de 200 participantes. 

O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos e Ministro da Agricultura e Pescas, 

Estanislau da Silva, explicou que “a diversificação económica exige que o Governo de Timor-

Leste atraia o investimento privado, estimule a produtividade nos setores da economia e continue 

a melhorar as infraestruturas económicas e o ambiente de negócios”. Sublinhou o apoio do 

Governo ao setor privado “ao assumir a liderança na economia” e encorajou o setor a ser proativo 

e a pôr em prática o espírito empresarial, para “agarrar o maior número de oportunidades de 

investimento que surgem agora em setores produtivos promissores, em Timor-Leste”. 

Fernanda Borges, Coordenadora da Comissão do Governo para a Reforma Fiscal, foi 

moderadora, numa sessão que incluiu contributos de outros participantes. 

O Presidente da Autoridade para a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse e ZEESM TL, 

Mari Alkatiri, realçou oportunidades de investimento na Agricultura e Turismo no enclave e 

destacou o progresso económico ao nível das infraestruturas, nomeadamente de estradas, 

pontes e eletricidade. Realçou ainda a importância do retorno social e da participação da 

população local no desenvolvimento. 

Alfredo Pires, Ministro do Petróleo e Recursos Minerais, disse estar confiante de que os 

empresários vão fazer as suas investigações e “sondar” as oportunidades no setor do Petróleo e 

Gás, assim como no emergente setor dos Minerais. Revelou que o novo mapeamento que está a 

ser feito em Timor-Leste mostra o significativo potencial nesse setor, incluindo manganês, ouro, 

cobre, pedras preciosas e calcário. 
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Vinay Mathur, Diretor-Geral da Heineken Ásia-Pacífico em Timor-Leste, disse que a fábrica 

multibebidas em Hera ficou pronta em 15 meses, um feito nunca antes alcançado pela empresa 

noutras localidades. Mathur afirmou com orgulho que a Heineken tem agora cerca de 150 

empregados diretos e 500 em todo o país. Na sua opinião, o Governo está fortemente 

empenhado em apoiar o investimento, e incentivou outros investidores a não esperarem “luz 

verde”, mas “seguir em frente” e tirar vantagem de serem pioneiros em Timor-Leste. 

O Coordenador Residente e Representante Residente das Nações Unidas, Knut Ostby, disse que 

tinha havido “melhorias para um ambiente favorável ao negócio em Timor-Leste” e salientou que 

as pessoas devem contribuir ativamente para o desenvolvimento. 

Uma curta sessão de perguntas e respostas, a seguir às apresentações, permitiu um debate 

sobre as melhorias introduzidas a nível de comércio, que permitirão a criação de nova autoridade 

aduaneira em outubro de 2017, e a conclusão do porto em Tíbar, prevista para o final de 2019. 

Fernanda Borges descreveu o trabalho estratégico que está a ser feito relativamente à “janela 

única de oportunidades” para ligar os mercados da CPLP e ASEAN e tirar o maior partido das 

vantagens de localização e relações de Timor-Leste. 

O evento terminou com o lançamento do “Guia do investimento em Timor-Leste”, produzido pela 

Ernst & Young, em coordenação com o Governo e a TradeInvest Timor-Leste. Foram ainda 

distribuídos Certificados de Investidor a quatro empresas que estão dispostas a fazer 

investimentos significativos em Timor-Leste, no total de mais de cem milhões de dólares 

americanos. 

No final do evento, foi inaugurada uma exposição sobre produtos e organismos timorenses, bem 

como das oportunidades existentes no país. FIM 

 

 


