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Relatório identifica cruzeiros como potencial turístico para Timor-Leste 

Um relatório desenvolvido em conjunto pelo Market Development Facility, The Asian Foundation e o 

Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos e o Ministério do Turismo, Artes e 

Cultura deu grande destaque aos cruzeiros que passam por Timor-Leste, com base na informação 

recolhida junto dos turistas e sua análise, aquando da visita do navio Pacific Dawn a Díli, no passado dia 12 

de fevereiro. 

De acordo com o relatório, mais de 95% dos passageiros do navio desembarcaram e, apesar das diversas 

limitações e desafios, os turistas ficaram satisfeitos com a experiência: “No geral, os turistas voltaram com 

uma experiência positiva e 91% dos entrevistados afirmaram que irão recomendar Timor-Leste como 

destino aos seus amigos e família.” 

No dia 12 de fevereiro, desembarcaram em Díli 1.721 turistas, que gastaram 106.998 dólares, em grande 

diversidade de aquisições. Aproximadamente 20% fizeram visitas guiadas pela cidade, 39% compraram 

lembranças, 20% utilizaram o autocarro "Dili Explorer Hop-On Hop-Off” e 60% exploraram a capital de 

forma independente. Atrações históricas e culturais foram as mais visitadas, particularmente o Cristo-Rei 

[47%], o mercado dos Tais [45%] e o Museu da Resistência [35%]. 

As iniciativas governamentais para saudar os visitantes foram bem recebidas, nomeadamente os 

espetáculos culturais no porto e o festival “Taste of Timor” (Saborear Timor) organizado com a empresa 

Dive, Trek & Camp.  

Uma lição retirada da visita foi a necessidade de uma boa coordenação entre “os setores privado e público 

e a melhoria de alguns dos principais serviços”, para garantir o crescimento dos resultados. É preciso 

melhor alguns serviços, como a infraestrutura portuária, o atendimento ao público, a qualidade dos táxis e o 

acesso à troca de divisas. 

O Pacific Eden é o próximo navio de cruzeiro agendado para atracar em Díli, com chegada prevista para 18 

de agosto. 

O Porta-Voz, Ministro de Estado Agio Pereira, observou que “o bom início na área dos cruzeiros necessita 

de ser agora reforçado. É encorajador saber que os visitantes afirmaram que do que mais gostaram em 

Timor-Leste foi do nosso modo de acolher, com pessoas afáveis, e do bom ambiente de Timor-Leste. O 

turismo é uma área prioritária no planeamento do nosso desenvolvimento; terá sucesso com todos a 

trabalharmos juntos, encarando o setor como uma parte fundamental do nosso futuro”. FIM 


