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Apoio ao crescimento do setor público e privado em debate
Uma mesa-redonda entre o setor público e o setor privado, realizada no Timor Plaza, a 14 de julho,
constituiu mais um exemplo da abordagem inclusiva do VI Governo Constitucional e a importância que este
dá ao apoio ao crescimento de um setor privado forte e dinâmico, no sentido de se alcançar um
desenvolvimento económico sustentável no país.
O Primeiro-Ministro em Exercício, Agio Pereira, na sua intervenção de abertura, referiu: “A promoção do
diálogo entre o setor público e o setor privado é fundamental para alcançar os nossos objetivos comuns de
desenvolvimento sustentável e diversificação da economia.” E elogiou o Ministro de Estado, Coordenador
dos Assuntos Económicos e Ministro da Agricultura e Pescas, Estanislau da Silva, e a sua equipa por esta
iniciativa.
Esta foi a terceira reunião no âmbito do “Guia de reforma e fomento económico de Timor-Leste 2015-2017”,
com o objetivo governamental de promover o investimento privado, incentivar a diversificação económica e
apoiar a sustentabilidade do emprego no país. Desde a adoção do Guia, que se insere no contexto mais
amplo do Plano de Desenvolvimento Estratégico 2011-2030, o Governo tem vindo a seguir as suas
recomendações para “acelerar o processo de desenvolvimento económico a curto e médio prazo, ao
mesmo tempo que estabelece as bases para o desenvolvimento a longo prazo de Timor-Leste”.
Enumerou, em seguida, as condições já desenvolvidas pelo Governo para promover o desenvolvimento do
setor privado. Entre estas, incluiu a construção de infraestruturas económicas essenciais, o
desenvolvimento dos recursos humanos, o favorecimento do investimento para a criação de empresas, a
promoção da cooperação e de parcerias, a promoção de uma administração pública profissional e o
combate à corrupção, num ambiente estável e de paz social.
Este tipo de reuniões aproximam o Governo dos cidadãos e nelas tem tido participação ativa a Comissão
Nacional para a Facilitação do Comércio e a Auditoria Social.
O Primeiro-Ministro em Exercício encorajou os membros do setor privado a “assumir, com responsabilidade
e compromisso, esta missão de desenvolvimento de empresas, as quais apresentam vantagens para
Timor-Leste, abrindo um novo capítulo na nossa história, onde é o setor privado, e não apenas o Estado,
que impulsiona o crescimento económico e projeta o país a nível regional e global”. E congratulou-se com a
interação dos setores público e privado, que “pode, em última análise, beneficiar a nossa economia, o
nosso povo e o nosso país”. FIM
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