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Comunicado de Imprensa

Reunião do Conselho de Ministros de 24 de julho de 2019

O Conselho de Ministros reuniu-se no Palácio do Governo, em Díli, e concedeu plenos poderes
ao Ministro da Justiça, Manuel Cárceres da Costa, para a assinatura da adesão de Timor-Leste
à Convenção das Nações Unidas sobre Acordos de Compensação Internacional resultante da
Mediação, também conhecida por Convenção de Singapura sobre Mediação. Este Convenção,
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de dezembro de 2018, tem como
objetivo garantir aos Estados e às organizações regionais de integração económica um quadro
legal transfronteiriço que garanta o cumprimento de acordos que prevejam a mediação como
forma de resolução de eventuais contendas entre as Partes no domínio comercial. Esta
Convenção prevê a Mediação como meio de resolução de disputas que surjam no contexto das
relações comerciais internacionais e já foi ratificada por mais de 150 países, incluindo todos os
países da ASEAN. Timor-Leste irá assinar a Convenção no próximo dia 7 de agosto de 2019,
em Singapura.

O Ministro do Interior em exercício, Filomeno da Paixão de Jesus, apresentou a proposta de
Resolução do Governo, aprovada pelo Conselho de Ministros, relativa à dispensa de visto de
turismo a cidadãos da Indonésia, desta forma, implementando o memorando de entendimento
entre Timor-Leste, a Indonésia e o Banco Asiático de Desenvolvimento em relação à assistência
técnica ao comércio transfronteiriço e cooperação. Esta Resolução visa fortalecer a cooperação
económica transfronteiriça para combater a pobreza e gerar novas oportunidades económicas e
receitas com o impulsionar do turismo transfronteiriço. Tem também como objetivo a preparação
da integração na ASEAN através de uma maior cooperação com o país vizinho mais próximo, o
apoio ao crescimento e à diversificação económica.

O Conselho de Ministros concedeu também plenos poderes ao Ministro da Defesa, Filomeno da
Paixão de Jesus, para a assinatura do prolongamento do Memorando de Entendimento com o
Ministério da Defesa do Japão, relativo à cooperação para educação e formação nas áreas de
assistência humanitária e operações de socorro em desastres.
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Finalmente, o Conselho de Ministros concedeu plenos poderes à Ministra da Educação,
Juventude e Desporto, Dulce de Jesus Soares, para a assinatura da Adenda ao Protocolo de
Cooperação entre a República Democrática de Timor-Leste e a República Portuguesa, para a
continuidade da implementação do projeto dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar
(CAFE) e a realização da avaliação internacional prevista no protocolo, permitindo discutir com o
parceiro uma nova fase de implementação do projeto e dar seguimento, ainda em 2019, a todos
os procedimentos necessários para assegurar a implementação do projeto a partir de 2020. Este
protocolo foi assinado a 30 de dezembro de 2014, para um período de quatro anos e renovado a
20 de julho de 2017, para o período de 29 de setembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. A
futura adenda prevê a prorrogação por mais dois anos, devendo aplicar-se entre 1 de janeiro de
2020 e 31 de dezembro de 2021. FIM


