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Díli, 14 de junho de 2017 

TradeInvest leva oportunidades de investimento em Timor-Leste a Darwin 

A agência nacional para a promoção do investimento e exportação, TradeInvest Timor-Leste, realiza um 

Fórum Empresarial em Darwin, na sexta-feira, dia 16 de junho. O evento pretende destacar as ações 

governamentais mais recentes, que tornam mais atrativo o ambiente empresarial de Timor-Leste, e 

incentivar os australianos a explorar as oportunidades de investimento que estão a surgir no nosso país. A 

decorrer no Hotel Hilton, ao longo de todo o dia, este encontro conta com o Ministro-Chefe do Território do 

Norte, Michael Gunner, para fazer as honras da abertura. 

Refletindo o compromisso do Governo em apoiar o investimento privado, o Fórum incluirá a participação do 

Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos, Estanislau da Silva, e a Secretária de Estado 

das Artes e Cultura, Isabel Ximenes. O Diretor Executivo da TradeInvest, Arcanjo da Silva, irá explicar o 

papel da agência no contacto direto e disponibilidade de apoio aos investidores estrangeiros, nas fases de 

arranque e de operação das suas iniciativas. 

Durante o Fórum, os participantes poderão contactar diretamente com investidores que operam já negócios 

de sucesso em Timor-Leste e tomar conhecimento das oportunidades criadas nas Zonas Especiais 

Socioeconómicas. Os debates deverão abranger diversos setores, nomeadamente Infraestruturas, 

Agricultura e Turismo. 

Ao longo dos últimos dois anos, o Governo propôs e viu promulgada uma série de diplomas legais que 

favorecem o crescimento económico. Tem havido um trabalho importante para agilizar os processos de 

registo de empresas, de movimentação nas alfândegas e clarificação dos impostos. O “Guia de 

Investimento de Timor-Leste”, agora disponível na internet, apresenta algumas dessas mudanças. 

A criação e consolidação da infraestrutura económica em Timor-Leste continua a bom ritmo. Nas próximas 

semanas, vai ser simbolicamente iniciado o novo porto de contentores de classe mundial, em Tíbar, e vai 

ser feita a inauguração do novo aeroporto do Suai, na costa sul do país. A intervenção do VI Governo 

Constitucional deixa no terreno a construção de 860 quilómetros de estradas nacionais e mais de 2.000 

quilómetros de linhas elétricas de baixa e média tensão. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, referiu que “há oportunidades significativas a 

surgir na nossa região. O Fórum Empresarial é uma forma de informar os nossos vizinhos do Norte da 

Austrália sobre a atração crescente de Timor-Leste como local para investir e fazer negócio.” FIM  

Questões sobre o evento podem ser colocadas em: drem@investtimor-leste.com. 
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