VII Governo Constitucional

Díli, 6 de novembro de 2017

COMUNICADO DE IMPRENSA
Primeiro-Ministro regressa da primeira visita de trabalho ao estrangeiro
O Primeiro-Ministro, Mari Alkatiri, e a sua delegação
regressaram de Perth, Austrália, depois da primeira visita de
trabalho

do

Chefe

do

VII

Governo

Constitucional

ao

estrangeiro, que decorreu entre 2 e 5 de novembro.
A convite do Governo australiano, o Primeiro-Ministro, Mari
Alkatiri, participou na Conferência Regional da Ásia-Pacífico,
onde estiveram, também, o Primeiro-Ministro da Austrália,
Malcolm

Turnbull,

o

Steinmeier,

e

investidores

alemães

Presidente

importantes
e

da

Alemanha,

representantes

australianos. O

Frank

regionais

e

Presidente da

Alemanha e o Primeiro-Ministro da Austrália, foram os
oradores principais da conferência.
O Primeiro-Ministro Mari Alkatiri discursou sobre o potencial de
investimento em Timor-Leste nos setores do Gás, do Petróleo
e dos Minerais, salientando que o Governo pretende diversificar a economia, através de um maior
investimento nas áreas de Turismo, Agricultura e Pescas, aumentando, assim, o emprego de qualidade e
o bem-estar dos timorenses.
À margem da conferência, o Chefe do Governo reuniu-se com o seu homólogo australiano, Malcolm
Turnbull, para analisar a relação bilateral entre os dois países, focando-se sobre o desenvolvimento
positivo da negociação da delimitação da fronteira marítima, e, também, na doação de dois navios, pela
Austrália a Timor-Leste, para fortalecer a capacidade de patrulhamento do país, principalmente na costa
sul. “Com o alargamento da fronteira marítima, temos que aumentar a capacidade de defesa dos nossos
recursos, principalmente da pesca”, salientou o Primeiro-Ministro, após a visita à empresa que construiu
os dois navios. A Austrália comprometeu-se, ainda a prestar apoio na formação de recursos humanos e
a garantir a manutenção completa dos navios, nos próximos 30 anos.
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Mari Alkatiri considerou que “o encontro com o Primeiro-Ministro Malcolm Turnbull foi bem-sucedido, e
assinala a nova confiança que se está a estabelecer entre os dois países, com o acordo de delimitação
da fronteira marítima e de exploração dos recursos naturais”.
O Chefe do Governo timorense realizou também encontros com representantes das empresas Woodside
e ConocoPhilips, para explorar possibilidades de investimento nos recursos do Mar de Timor,
nomeadamente na indústria de transporte, refinação e distribuição de combustíveis, e desenvolvimento
da exploração e produção dos recursos de Greater Sunrise.
“Nestes dois encontros reafirmei a minha total confiança no nosso negociador-chefe, Xanana Gusmão, e
em toda a sua equipa. Este é um assunto de interesse nacional, e o Estado constrói-se em conjunto,
num processo contínuo”, salientou Mari Alkatiri.
O programa da visita do Primeiro-Ministro terminou com o jantar de trabalho com o Ministro das
Finanças, Senador Mathias Cormann, com o Diretor Executivo da empresa Kleber e a TL Cement. O
potencial de investimento em Timor-Leste, foi um dos principais temas abordados. O Senador Cormann
manifestou interesse em visitar Timor-Leste, em breve, para conhecer melhor os setores e as áreas em
que o Governo pretende investir.
A delegação do Primeiro-Ministro incluiu o Ministro de Estado e Ministro da Agricultura e Pescas,
Estanislau da Silva, o Ministro de Estado e Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro, Agio Pereira, o
Embaixador de Timor-Leste na Austrália, Abel Guterres, e o Chefe do Gabinete e Assessor Diplomático,
Nelson Santos. FIM
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