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Inauguração do Aeroporto do Suai 

A inauguração do Aeroporto do Suai, no dia 20 de junho, assinala a conclusão de um grande projeto de 

infraestruturas criado para apoiar o desenvolvimento nacional. Localizado no município de Covalima, a 

cerca de 15 quilómetros da cidade do Suai, o aeroporto tem uma pista com 1.500 metros de comprimento e 

instalações modernas para acolhimento de passageiros e apoio à navegação.   

O Presidente da República, Francisco Lu-Olo Guterres, cortou oficialmente a fita inaugural e assinou a 

placa comemorativa do Aeroporto Internacional Comandante-Chefe das FALINTIL, Kay Rala Xanana 

Gusmão. A inauguração decorreu no dia do 71.
o
 aniversário do Ministro Xanana Gusmão, que elogiou o 

aeroporto como um projeto notável, que criará oportunidades de investimento e emprego. 

O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Gastão de Sousa, e o Ministro do Petróleo e 

Recursos Minerais, Alfredo Pires, fizeram a abertura oficial da cerimónia de inauguração. O Primeiro-

Ministro, Rui Maria de Araújo, esteve presente, juntamente com outros representantes do Governo, 

membros do Parlamento Nacional, veteranos, membros do clero, dirigentes locais e oficiais do Estado. O 

aeroporto foi abençoado pelo Bispo de Maliana, Dom Norberto do Amaral. 

As instalações incluem um novo terminal, torre de controlo, quartel de bombeiros, estação meteorológica e 

heliporto com serviço de evacuação por ambulância aérea. A necessidade de estender e recuperar a antiga 

pista do Suai e construir instalações novas e modernas estava identificada no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Nacional 2011-2030. 

O aeroporto permite o aumento das comunicações nacionais e vai promover o desenvolvimento da costa 

sul, apoiando atividades relacionadas com o petróleo e minerais, agricultura, turismo, saúde e segurança. 

Esta iniciativa reflete o compromisso do Governo no apoio ao crescimento equilibrado de todo o território de 

Timor-Leste. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, salientou que “a inauguração do Aeroporto 

Internacional Comandante-Chefe das FALINTIL Kay Rala Xanana Gusmão põe ao serviço de todos um 

grande projeto, construído dentro dos prazos e com qualidade. Felicitamos os ministérios envolvidos e a 

Timor GAP, pelo seu empenho neste projeto. Este aeroporto serve as necessidades imediatas da costa sul, 

apoia o desenvolvimento do país e é fundamental para concretizar o potencial de crescimento da região”. 
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