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Díli, 30 de maio de 2017 

“Guia de investimento” define principais elementos para atrair investidores 

O “Guia de Investimento de Timor-Leste”, lançado no dia 21 de maio, durante um evento sobre 

diversificação económica, encontra-se agora disponível na internet. O guia foi produzido como uma 

ferramenta para apoiar investidores nacionais e estrangeiros pela empresa de auditoria e consultoria Ernst 

and Young, em coordenação com o Governo (através do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos 

Económicos e Ministro da Agricultura e Pescas) e a TradeInvest Timor-Leste. 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, apelou aos investidores para utilizarem este “Guia de 

Investimento” para explorar oportunidades de negócio em Timor-Leste e explicou que ele oferece 

“informações essenciais sobre a situação económica do país e as principais questões em termos fiscais, 

legais e laborais, bem como iniciar um negócio em Timor-Leste.” 

O guia define seis fatores de atração em Timor-Leste: os recursos naturais, o compromisso do país no 

desenvolvimento sustentável, o uso do dólar americano, o programa de reformas, a integração internacional 

e o regime fiscal competitivo do país. 

Para além do petróleo, gás e minerais, o guia menciona “paisagens intocadas com climas temperados, 

subtropicais e tropicais” que “oferecem um potencial enorme para o turismo”, bem como oportunidades em 

agricultura, florestas e aquicultura. Afirma também que “os investimentos já iniciados em infraestruturas e 

em desenvolvimento de recursos humanos”, juntamente com o programa de reformas atualmente em curso, 

“para priorizar e otimizar a implementação das medidas económicas estruturais” já estão a dar frutos, com 

empreendimentos que originam empregos e substituem importações. 

No que diz respeito à estrutura fiscal, o “Guia de investimento” sugere que a vantagem do uso do dólar 

americano em Timor-Leste se prende com a redução do risco cambial, permitindo “um contexto mais 

estável onde desenvolver as operações” e dá nota que “os impostos fiscais, aduaneiros e taxas de 

impostos indiretos são menores, em comparação com os países da região da Ásia-Pacífico”. 

O Porta-Voz da Presidência do Conselho de Ministros, Ministro Agio Pereira, salientou que “nos últimos 

dois anos, o Governo tem feito um grande progresso na melhoria do ambiente de negócios, incentivando a 

diversificação económica e atraindo investimento, que traz empregos e crescimento. Saudamos este guia 

como um instrumento de apoio a potenciais investidores, para que percebam quais as oportunidades que 

existem em Timor-Leste; e encorajamos as empresas a investigar onde investir com mais afinco, através 

igualmente de uma ligação direta com a TradeInvest Timor-Leste”. FIM 
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