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COMUNICADO 

DE IMPRENSA 

 

Díli, 30 de julho de 2017 

Timor-Leste recebe Mesa-Redonda da Democracia da Próxima Geração 

O VI Governo Constitucional apoia a realização da Mesa-Redonda da Democracia da Próxima Geração, 

organizada pela Aliança Mundial de Liderança “Clube de Madrid”, que reunirá antigos dirigentes mundiais 

para discutir como "Formar uma agenda de democracia de próxima geração para a Ásia e a Oceania". O 

encontro realiza-se em Díli, nos dias 30 e 31 de julho. 

O Primeiro-Ministro, Dr. Rui Maria de Araújo, participará no painel de encerramento dedicado ao tema "O 

futuro da democracia na Ásia e na Oceania: o que está em jogo para os jovens da região”, que decorre na 

segunda-feira à tarde. O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, recebeu os participantes no 

dia 29 de julho e o ex-Presidente José Ramos-Horta, membro do Clube de Madrid, estará envolvido em 

todo o evento. 

Entre muitos participantes, contam-se os membros do Clube de Madrid Susilo Bambang Yudhoyono 

(Presidente da Indonésia, em 2004-2014), Jennifer Mary Shipley (Primeira-Ministra da Nova Zelândia, em 

1997-1999), Jigmi Yoser Thinley (Primeiro-Ministro do Butão, em 2008-2013) e Madhav K. Nepal (Primeiro-

Ministro do Nepal, em 2009-2011). Está também prevista a participação de um amplo grupo de 

especialistas regionais de organizações internacionais, governantes, organizações não governamentais, 

membros da sociedade civil, professores universitários, jovens, corpo diplomático e outros interessados no 

tema. 

Esta mesa-redonda vai debater "boas práticas existentes e novas ideias transformadoras para avançar a 

democracia nas diferentes sub-regiões da Ásia e Oceania". 

O Índice de Democracia 2016, publicado no início deste ano, classifica Timor-Leste no topo da lista dos 

países do Sudeste Asiático, tendo por base o processo eleitoral e o pluralismo, o funcionamento do 

Governo, a participação política, a cultura política e as liberdades civis. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, referiu que "recebemos muitos convidados 

ilustres que visitam o nosso país para participar da Mesa Redonda de Democracia da Próxima Geração. É 

muito propício que os delegados venham a Timor-Leste logo após termos conduzido as nossas eleições 

parlamentares de uma forma tão elogiada por especialistas de todo o mundo. Os debates, que incluirão os 

nossos próprios especialistas e participantes, irão apoiar o avanço da democracia na nossa região”. FIM 
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