
 

 

Palácio do Governo 
Avenida Marginal 
Dili, Timor-Leste 

 
 
 
 

Díli, 1 de novembro de 2017 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Primeiro-Ministro desloca-se a Perth, Austrália, para participar na Conferência 

Regional Ásia-Pacífico 

O Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri, inicia hoje uma visita de trabalho a Perth, na Austrália Ocidental, para 

participar na Conferência Regional Ásia-Pacífico, que decorre entre os dias 2 e 4 de novembro. O evento 

reúne um grupo de investidores de relevo, a nível mundial. Esta visita responde a um convite oficial do 

Ministro das Finanças da Austrália, o Senador Mathias Cormann.  

O Primeiro-Ministro de Timor-Leste, o Primeiro-Ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, o Presidente da 

República Federal da Alemanha, Frank Steinmeier, e o Ministro das Finanças da Austrália, são os 

principais oradores na abertura da conferência.  

“A minha participação neste evento revela a confiança depositada no VII Governo Constitucional, que 

recentemente tomou posse, e a importância de Timor-Leste na região”, afirmou o Primeiro-Ministro, Mari 

Alkatiri, que irá discursar sobre as potencialidades de investimento em Timor-Leste nos setores do Gás, 

Petróleo, Turismo e Agricultura. 

À margem da conferência, o Primeiro-Ministro participa numa série de reuniões bilaterais com o 

Presidente da Alemanha, com o Primeiro-Ministro da Austrália, com o Ministro das Finanças da Austrália, 

com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, com o Presidente da Woodside, com o 

Presidente da Conoco Phillips, entre outros. Está também prevista uma visita à sede da Base Naval de 

Henderson, onde estão os navios de patrulhamento que a Austrália irá doar ao país. “É muito importante 

que Timor-Leste explore todas as possibilidades para defender os seus recursos e a sua soberania 

nacional”, salientou Mari Alkatiri. 

Durante esta visita, o Primeiro-Ministro, é acompanhado pelo Ministro de Estado e Ministro da Agricultura 

e Pescas, Estanislau da Silva, pelo Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro para a Delimitação de 

Fronteiras, Agio Pereira, pelo Embaixador de Timor-Leste na Austrália, Abel Guterres, e pelo Chefe de 

Gabinete, Nelson Santos. Esta delegação é significativamente mais reduzida quando comparada com 

práticas anteriores.  

O Primeiro-Ministro regressara a Timor-Leste na segunda-feira, dia 6 de novembro. FIM 
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