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S. Exas. Membros do VIII Governo Constitucional 

S. Exas. Membros do Parlamento Nacional 

S. Exas. Membros do VII Governo Constitucional  

S. Exa. o Representante do Porto de Timor S.A. 

S. Exa. o Representante da China Harbour Lda 

Distintos Convidados, Senhoras e Senhores 

 

Boa tarde a todos, 

Hoje 30 de Agosto de 2018, é de facto uma ocasião muito especial, não apenas por 

assinalar o evento histórico do 19º. Aniversário da Consulta Popular, mas também pelo 

facto de marcar o início de uma melhor conectividade e de melhores condições logísticas 

do País, as quais irão trazer benefícios económicos generalisados para Timor-Leste. 

 

O Transporte Marítimo tem um importante papel a cumprir no desenvolvimento do país. 

É um meio de transporte seguro, menos dispendioso e com menor consumo de energia, 

o que o torna mais benéfico para os negócios e para o meio ambiente. Por isso, o 

desenvolvimento de infraestuturas portuárias é considerado como vital para o futuro de 

Timor-Leste. 

 

Hoje em dia, os Portos não são apenas um local de movimento de mercadorias ou 

materiais, mas também, um polo de desenvolvimento benéfico para os negócios e para 

a criação de empregos, capaz de impulsionar o crescimento das comunidades onde 

estão inseridos.  

 

A gestão de um Porto credível e moderno, combinado com o crescimento de um parque 

industrial ao seu redor, irá certamente multiplicar as oportunidades de emprego junto 

das nossas populações. 

 

Existe um grande potencial para a diversificação continuada da capacidade industrial de 

Timor-Leste e para o crescimento sustentável da sua economia na região do Sudeste 

Asiático e do Pacífico. 

 

O desenvolvimento de infraestruturas necessita de investimentos contínuos e requer a 

participação do setor privado, o qual é considerado essencial, não apenas para o 

financiamento, mas também para expandir o Know How dos diferentes operadores. 

Pretendemos com a implementação desta política continuar a criar um ambiente 

favorável a novos investimentos e ao crescimento da economia. 
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A implementação do Projecto do Porto, como uma Parceria Público Privada (conhecida 

como PPP) representa ainda o investimento de maior dimensão realizado, até à presente 

data, em infraestruturas públicas no país. Estamos por isso a dar um sinal a outros 

investidores, de que Timor-Leste é um local atrativo para a concretização de negócios. 

 

Consideramos, por isso, que o lançamento da construção do novo Porto na baía de Tibar, 

que hoje celebramos, é uma das maiores prioridades do nosso Governo para o setor 

infraestruturas e irá certamente tornar-se um marco fundamental no desenvolvimento 

de Timor-Leste. 

 

O Porto irá proporcionar ainda, as condições necessárias para que Timor-Leste, possa 

transformar-se no futuro como um interface (Hub) regional para transportes de 

mercadorias e trânsitos de contentores, gerando assim rendimentos adicionais para o 

país. 

 

Contudo, a construção de infraestruturas desta dimensão, também acarreta riscos, com 

destaque para os riscos de stress ambiental. 

 

A Baía de Tibar é simultaneamente um local de grande valor ambiental e um dos 

melhores locais para construir um Porto nos arredores de Dili. 

 

Manter o equilíbrio entre estas duas condições foi um grande desafio para toda a nossa 

equipa. 

 

Contudo, estamos certos que a implementação das grandes medidas de mitigação, 

escolhidas para este projecto de acordo com as melhores práticas ambientais e com as 

normas da Corporação Financeira Internacional (IFC) ou do Banco Mundial, combinadas 

com a concessão do projecto ao Grupo Bolloré, um dos operadores portuários com 

maior prestígio a nível mundial, assegura-nos que o projecto irá progredir com impactos 

ambientais devidamente acautelados. 

 

Confiamos ainda que o Porto de Timor e todos os intervenientes na construção do novo 

porto, irão cumprir os seus compromissos e fornecer uma infraestrutura que irá ser digna 

do orgulho do nosso Povo. 

 

Antes de terminar, gostaria de destacar o facto deste projecto ter sido iniciado durante 

o mandato do V Governo Constitucional, tendo sido sucessivamente apoiado por todos 

os governos subsequentes, incluindo o apoio deste Governo liderado por mim. 

 



4  

  

O lançamento da construção desta infraestrutura vital para o futuro do nosso País, não 

é por isso, um sucesso individual de uma pessoa ou governante, mas antes, um resultado 

do nosso trabalho de Equipa e esforço colectivo. 

 

Estamos, por isso, todos de parabéns. 

 

Por um Timor-Leste Rico, Forte e Seguro! 

Por uma Nação Moderna, Desenvolvida e Próspera! 

 

Muito Obrigado a todos! 

 

Que Deus nos abençoe!


