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Speech of H.E. the Prime Minister of the Democratic Republic of 
Timor-Leste, General Taur Matan Ruak On the occasion of the 

Timor-Leste Development Partners Meeting 2022 

Ministry of Finance, June 10th, 2022 

Your Excellency the President of the Republic, Dr José Manuel Ramos-Horta, 
Your Excellency, the President of the National Parliament, Dr Aniceto Longuinhos Guterres 
Lopes, 
Your Excellency the President of the Court of Appeal, Dr Deolindo dos Santos, 
Excellencies, Ladies and Gentlemen, Members of the Government, 
Excellencies, Ladies and Gentlemen Ambassadors, Representatives of International 
Organisations and other Members of the Diplomatic Corps, 
Excellencies, Ladies and Gentlemen Representatives of Non-Governmental Organisations and 
Religious Confessions; 
Distinguished Guests; 
Ladies and Gentlemen: 

Allow me to begin by welcoming the distinguished presence of His Excellency the President of 
the Republic, Dr José Ramos-Horta, to whom I extend my congratulations and good wishes for 
his work as Head of State. 

I greet all participants in this Timor-Leste Development Partners Meeting, our annual meeting to 
share experiences and good practices, to debate challenges and difficulties, but also to discuss 
prospects for building the future, strengthening coordination and pooling ideas, options, efforts 
and investments, so that together we may speed up the pace of progress and wellbeing of our 
People. 

I also greet all Portuguese-speaking citizens on June 10th, Day of Portugal, Camões and the 
Portuguese Communities. 

Timor-Leste is proud of the 20 years since the Restoration of National Independence and feels 
increasingly encouraged to continue building the Democratic Rule of Law, where peace, 
stability and security reign, a context where all the living forces of the nation strive to build 
development, progress and a better quality of life for all citizens. 

It is comforting to see that, step by step and stone by stone, we have been consolidating the 
foundations of social cohesion and democracy, and also to see that Timor-Leste has always been 
very well accompanied and benefited from the presence of a network of solidarity and 
development partnerships, which over the years has been consolidated and strengthened within 
our Society. 

I take the opportunity of this annual meeting of Development Partners to reiterate the high 
appreciation of the 8th Constitutional Government for the great Global Partnership, which has 
been established at the internal and external cooperation levels to address the spread of the 
SARS-Cov-2 virus and the emerging situations of calamity or disaster caused by climate change 
and natural disasters. 

This is a particularly symbolic acknowledgement in the year in which Timor-Leste celebrates 
the Twenty (20th) Anniversary of the Restoration of Independence, and that makes it possible to 
convey all our gratitude to the anonymous countries, donors and friends who help us, not 
only in moments of peace or stability but above all in the most difficult moments of great 
economic tension or social distress. 
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Therefore, I would like to take the opportunity provided by the 2022 Timor-Leste Development 
Partners Meeting to renew our profound appreciation to all the Partners to present here today, 
public and private, national and international, bilateral and multilateral, individual and 
collective, for the contribution they have made over the past 20 years of independence and the 
struggle for State building, the consolidation of public institutions and the progressive economic 
and social liberation of our People, in the great national quest to build a modern, prosperous, 
peaceful and secure country, which, by placing people at the centre of its governing 
partnerships, seeks to improve the wellbeing of its citizens! 

I would like to extend special thanks for the support in the area of health, defence and security 
services, civil protection and border management received during the two years of the 
COVID-19 Pandemic, which was manifested in the capacity building and training of human 
resources, during the period of prevention and preparation of the various services, to respond to 
the growing outbreaks in our country. 

This support was extended and adapted to the need for control and management, as measures 
restricting freedoms and fundamental rights were imposed, such as sanitary fences or the 
mandatory quarantine of travellers, while there was a progressive increase in clinical cases, 
isolation and hospitalisation for the most serious infections, with special incidence during the 
peak of the pandemic registered in the first half of 2021, responsible for the irreparable loss of 
131  of human lives and thousands of infected people in our country. 

It cannot be overstated that this support proved crucial to the gradual return to normality and the 
resumption of economic and social activities following the implementation of the National 
Vaccination Plan against SARS-Cov-2 and that it enabled the National Health Service’s 
response capacity to be strengthened. 

Allow me to refer in particular to the bilateral support from friendly countries such as Australia, 
China, South Korea, the United States of America, Japan, New Zealand and Portugal, which has 
relieved the pressure on available resources and reduced the financial effort required to respond 
promptly to the various outbreaks and occurrences in our country. 

I would like to thank also the humanitarian and social support provided during emergencies 
of calamity and natural disasters, at times of heavy rains or strong winds, floods, landslides, high 
tides, fires or strong winds with great destructive power. 

A solidarity support network that was particularly present during the passage of Cyclone Seroja 
in 2021, leaving a trail of destruction estimated at over US$ 300 (three hundred) million and 
around 48 (forty-eight) fatalities, with hundreds of families affected and thousands of people 
displaced in the shelters. 

A support and reception network that, with the help of the Development Partners, is 
strengthened and deepened through the creation of the Civil Protection Authority, aiming at 
coordinating the different emergency services: health, security, the distribution of humanitarian 
aid, the reception and protection of victims in Multipurpose Centres and in the granting of 
subsidies that enable the reintegration of the people and families affected, with renewed hope for 
the future. 

I would like to thank also the different forms of connectivity made available, at a time of 
restricted internal and external movements imposed by the different countries, accompanied by 
demanding health measures in response to the Pandemic. 

Connectivity was facilitated at the peak of the pandemic, through humanitarian flights made 
available by various friendly countries, both bilaterally and multilaterally, with emphasis on 
regular flights if carried out between 2020 and 2021 under the United Nations World Food 
Programme (WFP), in anticipation of the gradual resumption of commercial flights which has 
taken place over the last twelve months. 
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This connectivity, with renewed aid and investment from Development Partners, now makes it 
possible to establish new movement and passenger routes, with regular destinations to Kuala 
Lumpur (in Malaysia), Brisbane, Melbourne and Sydney (in Australia), reinforcing the 
connections that already existed to Darwin, Bali and Singapore, while negotiating the opening of 
Timor-Leste to Brunei Darussalam, the United Arab Emirates, New Zealand, Portugal and 
Qatar. 

Public-private partnerships that will intensify in transport and communications, with the new 
Port of Tibar coming into operation, and with the start of the procurement process of the 
Submarine Cable between Darwin and the South Coast, or through the extension of the runway 
and construction of the new Dili Airport. 

 

Lastly, I would like to express our gratitude for the great effort made to contain the increased 
risk of hunger, malnutrition, poverty and social exclusion that the pandemic crisis and 
natural disasters have brought to thousands of families, especially those who are most needy, 
vulnerable and disadvantaged, or located in the most isolated parts of the country. 

The Government responded quickly to this risk by approving a package of measures in the first 
months of 2020 to minimise the negative effects of the spread of the SARS-Cov-2 virus in our 
society. 

A Government commitment to guarantee people’s well-being, with special attention to the 
elderly, children, women, disabled citizens or groups at risk, who benefited from the economic 
and social support measures under the Economic Recovery Plan, approved in August 2020, 
whose most visible and highest impact mechanisms were the Basic Food Basket Measure, the 
Household Subsidies or the Food Security Measure, as well as the support to companies and 
other entrepreneurial entities in the private sector. 

Measures that have lasted over time, accompanying the evolution of the pandemics and 
benefiting not only ordinary citizens but also the workers, individual entrepreneurs and 
companies most affected, promoting the maintenance of jobs and the appearance of new digital 
services, such as teleworking or distance learning. 



4 

This support, although decided by the Government and implemented by the public authorities, 
could not have been achieved without the teamwork carried out in a true spirit of development 

partnership and coordination of efforts. 

We also registered new governmental and non-governmental partnerships, at the associative, 
cooperative and private levels, which were the basis for the appearance of new, more innovative 
and creative investments, creating a new generation of producers, entrepreneurs, businessmen 
and cooperatives, at the local and national level, that reinforced the role of Timorese civil 
society and contributed decisively to the success of the different public policies and programs of 
the Development Partners operating in our territory. 

These are successes in partnerships that today also celebrate 20 years of activities and that 
help us face the future with renewed hope! 

A future with more private initiative and more economic and social diversification, in which 
civil society organisations will play an increasingly important role in establishing the new 
partnerships for the coming years. 

A future that, while seeking to reduce the structural weaknesses of our country, which is too 
dependent on the Petroleum Fund, public investment or imports, continues to focus on 
improving the education, training and capacity building of our young people, women and men, 
with equal opportunities, to increase national productivity, increase our competitiveness and 
improve the quality of our exports. 

A future that, while placing the well-being of the people at the centre of all activities, seeks each 
day to build a country of upper-middle-income, with healthy, educated and well-prepared 
citizens to take advantage of development opportunities, leaving no one behind. 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, Distinguished Guests, 

The public and private Development Partnerships developed over the past twenty years have 
shown that unity, coordination, complementarity and joint efforts allow us to build a stronger, 
better prepared, more resilient and sustainable Timorese Nation, capable of advancing towards 
achieving the commitments adopted in the Strategic Development Plan (SDP 2011-2030) and 
progressing towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) that we assumed 
with our People. 

They also demonstrate the importance of Strategic Planning and Teamwork, to make the most of 
the resources and means made available by the Government, the authorities and the partners on 
the ground, during the modelled implementation of public policies and the different cooperation 
programmes, duly adapted to the situations and problems at local, national, regional and 
international level. 

Teamwork that is essential to face the new risks and challenges of development in an 
increasingly global, interconnected and interdependent world, subject to emerging crises that 
cross our borders and constrain the progress of national development. 

This is the renewed example coming from the military conflict in Ukraine, which, although 
geographically distant, has negatively affected the growth of our economy. 

A conflict that aggravated the negative impacts caused by the Pandemic on movements, 
connectivity and international supplies, exerting growing inflationary pressure on basic 
commodities, especially foodstuffs – such as cereals or oils – and oil-based products such as fuel 
or gas. 

Risks and challenges that increasingly demonstrate the weakness of sovereign States in 
acquiring their sovereignty or economic self-sufficiency on their own, and lead us to renew our 
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determination to continue to pursue our integration process at the international level, by 
deepening our participation in the international agencies and organisations of the United Nations 
System, in the Community of Portuguese-Speaking Countries (CPLP), in the Organisation of the 
g7+ countries, as well as fulfilling our dream and ambition to join the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) or the World Trade Organisation (WTO), among others. 

A national determination that believes in the capacity and the duty of Timor-Leste to play an 
increasingly active and participative role in the resolution of international problems and 
conflicts, repaying investments received in the past and contributing, with its good deeds, to the 
promotion of peace, security, mutual respect and stability in the regional and international 
system, by the best practices and in strict compliance with International Law. 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, Distinguished Guests, 

It is in these progressive circumstances of new opportunities, in the resumption of post-
pandemic activities and economic and social recovery, that we are holding this 2022 Timor-
Leste Development Partners Meeting, dedicated to the general theme of: “Together We Work to 

Recover the Economy Towards a Resilient Society“. 

Recently, on June 3rd, 2022, the National Parliament approved the Law Proposal on the Major 

Planning Options, which renews throughout the document the country’s determination to 
continue to Fight for the Economic and Social Liberation of our People, placing the well-
being of the people at the centre of the governing priorities, without forgetting the general 
objectives of good governance, consolidation of defence, security and sovereignty of the 
country, in the context of international relations. 

A law that encourages us to establish new short and medium-term partnerships, based on and 
complementary to the services that the State intends to make available to the people over the 
next five years, regardless of which Government is in office. 

A law that, deepening the Budget Reform promoted in recent years, of programme-based 
budgeting, now allows for a clear multi-year vision on the most important investments and the 
respective sources of financing. 

A law that, by investing in the Country’s main resource, its Human Capital, seeks to promote the 
necessary conditions for a healthy life, longer in time, with peace, harmony and security. 

We are aware that the goal of a Healthy Population, with high life expectancy and reduced 
mortality rates, especially in the most vulnerable groups: women, pregnant women, mothers, 
children and new-born babies, is not easy, nor can it be achieved without everyone’s 
involvement, in a true spirit of partnership for public and community health. 

This has been our experience over the last twenty years of independence, with the establishment 
of multiple partnerships with international agencies and non-governmental organisations that 
work in the health sector, such as the World Health Organisation (WHO) and the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), or in food security, such as the World Food Programme (WFP), 
among others, particularly in the fight against hunger and malnutrition. 

A law that recognising the importance of scientific and technological knowledge seeks to 
promote the emergence of new development partners in education, technical and professional 
training, human resources development and training, seeking to stimulate the creativity, 
innovation and entrepreneurship of our young citizens so that they can transform their lives and 
lift their families out of the endemic cycle of poverty. 

Also in this important sector of education and civic training, we recognise the important 
complementary role played by the network of public and private, national and international 
educational establishments, which have contributed greatly to the preparation of cadres and 



6 

specialised workers for the needs of companies, organisations and the different development 
partners. 

Without wishing to belittle any initiative, I would like to highlight the important role of 
technical-vocational secondary schools, such as the School of Fatumaca, or the Vocational 
Training Centres of Tibar, Becora or Don Bosco in Comoro, at a time when the Government is 
investing in a study for the creation of a Centre of Excellence for Manpower Qualification in 
Metinaro. This will bring together, in a single location, the various efforts of the public sector, to 
train 10,000 trainees per year, who will be trained and qualified to respond to the growing 
demand for specialised workers in the internal and external markets (such as Australia and South 
Korea). 

I would also like to highlight, among many others, the large investment made in the Hera 
Engineering Faculty with the support of the Japanese cooperation agency, and the investment we 
intend to make in partnership in Higher Education, concentrating the various faculties of the 
Timor Lorosa’e National University (UNTL) in the large multi-year project of the Aileu 
University City, with the foundation stone laid at the end of 2021. 

 

With the Major Planning Options Law, the Government continues to seek to provide better 
standards of living, to ensure that all citizens. men or women, disabled or vulnerable groups, 
have equal opportunities in access to education, training and employment, to be able to obtain 
the necessary resources and income to ensure sustainable dignity. 

It was with this in mind that I invited the Honourable Members of Parliament, in a speech made 
in the National Parliament on June 2nd, 2022, to unite their efforts with the Government in the 
search for and creation of New Value Chains, capable of mobilising and grouping all the efforts 
and partnerships established, to Achieve Food Security and strengthen national production. 

Value chains for the key sectors of our potential and productive economy: agriculture, fisheries, 
forestry, tourism, industry and services, improving existing partnerships and seeking new multi-
sectoral cooperation initiatives, local and national, public and private, internal and external, in 
favour of merit, excellence, and quality and added value. 
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Partnerships that help us to enhance the national supply, through the training of producers, 
entrepreneurs, businessmen, authorities, and associative and cooperative leaders, and may also 
contribute to the promotion and marketing of local products, with a smaller ecological footprint 
and are more environmentally friendly. 

Partnerships that, take advantage of the resources of the local and national distribution network 
established throughout the implementation of the Basic Food Basket Measure, may also 
contribute to the introduction of more modern and intelligent technological methods and 
processes in the packaging, stowing and storage of products, respecting, on the one hand, the 
environmental commitments assumed by the “zero plastics” policy, and on the other hand, the 
commitments assumed with the Country to increase the quality of Timorese products, raising 
their quality, certifying their origin and improving their competitiveness in the markets and 
exports. 

Ladies and Gentlemen, Distinguished guests, 

The Major Planning Options approved by the National Parliament may and should be 
complemented through the establishment and planning of Great Partnerships that, by taking 
advantage of the public efforts to be made in the next five years in two hundred and sixty-three 
(263) initiatives, may contribute decisively to increase the beneficial effects of the twenty-eight 
(28) national results that the Government proposes to achieve through sixteen (16) strategic 
areas. 

These are Major Partnerships in favour of different value chains, namely: 

In Health: following the example of the Public-Private Partnership, which we are preparing for 
medical examinations and diagnoses, which commits to the importance of valuing the chain of 
prevention, screening and health education, to minimise the expenses, difficulties and future 
challenges faced at the time of treatment and palliative care. 

Enhancing the reference chain, so that health can be brought closer to the citizens, through 
family health programmes, fixed or mobile clinics, health centres and referral hospitals, taking 
advantage of the capacities in place and the investments we will be making in the construction 
of the New National Hospital Guido Valadares and the new Lahane Hospital, currently being 
analysed. 

In Education: following the example of other countries that have managed to value the chain of 
connection that should exist between the supply of education, the skills and qualifications, the 
ability to create companies or self-employment and the demand of the labour market. This is a 
value chain that we seek to establish with the construction of the Centre of Excellence for 
Manpower Qualification in Metinaro or the investment in technical-vocational and polytechnic 
higher education, which seeks to respond not only to the growing flow of Timorese workers 
abroad but also to the growing internal needs of a developing country. 

In Territorial Development and Housing: value chains that take advantage of the large 
upcoming public investments in the water and sanitation sector in the city of Dili and other 
municipalities in the country, promoting multi-sector partnerships that must exist between 
national, municipal and urban territorial planning and public or private initiatives in civil 
construction and economic activities. 

Partnerships that can unite the integrated efforts of providing the necessary basic services of 
access to electricity, water and sanitation, security and communications that must exist in all 
buildings at the time of their use, linking public services to the needs of the users. 

Value chains that could follow the example of the Public-Private Partnership in Housing, 
currently under study for the construction of 2,000 (two thousand) homes in Hera Village, with 
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the financial support of the World Bank International Finance Corporation. A value chain that 
seeks to make social housing available for people affected by natural disasters or living in areas 
at risk of calamity. 

With this partnership, we link the objective of improving living conditions to the objectives of 
reorganising the city of Dili and improving the environment and the well-being of residents and 
our visitors. 

In Agriculture, Fisheries and Livestock: new legislation has recently come into force with 
support mechanisms to increase agricultural production (for example in coffee or Coastal 
Mangroves – Ai Parapa) or which make it mandatory to contract at least 75% of local products 
in the State’s procurement processes, especially in public bodies with large catering 

consumption, such as school meals, hospital meals or those of the defence, civil protection and 
security services, among others. 

These measures aim to reinforce the important role of the value chain created over recent years 
in the Basic Food Basket and Food Security Measure, encouraging its expansion to other 
private, associative and cooperative economic operators that wish to operate in the production, 
distribution and storage of foodstuffs such as vegetables, dairy products, meat (poultry, beef, 
goat, pork and their derivatives), fish or forestry products (such as sandalwood or teak, among 
others). 

In our view, these measures respond to the need to increase the country’s food sovereignty, 
making Timor-Leste more resilient to present and future food crises, and which, by contributing 
to increased national productivity, also reduce excessive dependence on the importation of food 
and necessities. 

In Tourism: taking advantage of major public investments, such as the future rehabilitation of 
the Port of Dili, adapting it into a modern passenger terminal for cruise ships and equipping it 
with a modern marina to accommodate the recreational and leisure boats that visit us, which will 
certainly encourage the appearance of new businesses in the transport sector and maritime or 
underwater tourism. 

New investments in a sector with multiple tourist offers, which by taking advantage of local 
potentials such as beaches, mountains, rural areas, and historical and religious monuments, boost 
the emergence of multiple value chains associated with tourism, generating employment and 
new highly qualified services, as shown by the examples of the Dili Hilton Hotel or the Dili 
Marina Square project, whose foundation stone was recently laid. 

These projects demonstrate the growing interest of our international partners and their 
confidence in the Timorese economy and society, certainly aware of the efforts that the 
Government has made to improve the business environment at a national level, preparing a 
legislative package that is more attractive to private initiative. 

In Industry: The Government has the ambition to build, in every Municipality in the country, 
an Industrial Park, duly equipped with all the basic services needed to start new economic 
activities, namely access to electricity, water and sanitation, communications, waste treatment 
stations and adequate road access or safety conditions. 

But we know that any industrial park project will take time to implement. Based on the studies 
underway, one can conclude that industrial parks that will integrate their three pillars 
environmental, economic and social, will link modernity and innovation, which together will 
surely contribute to sustainable development and social equity shortly. 
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An investment for which we are looking for interested public or private development partners 
who can operate in the value chain of product transformation and manufacturing to meet the 
needs of the markets. 

In Defence and Civil Aviation: Following the example of the cooperation partnership 
established in Defence with the Government of the United States of America for the 
rehabilitation of Baucau Airport, supporting on one hand the national objective of establishing 
and enabling an air component for the FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-
FDTL), and on the other hand, placing the rehabilitated infrastructure at the disposal of a value 
chain in the civil aviation sector, in a broader program that will make Baucau International 
Airport available for the civil movement of passengers and goods, both domestically and 
internationally, contributing to the development of Baucau’s development hub, through new 
connectivity for the various sectors of the local and regional economy. 

In Culture: taking advantage of the recent recognition by UNESCO of the Timorese Tais as an 
intangible heritage of Humanity, to encourage the appearance of new partnerships in the value-
added chain of the handicraft sector and the micro, small and medium local industries of 
traditional Timorese products, in basketry, pottery, artistic expressions, jewellery and bijouterie, 
wood carving and the use of other certified traditional materials, placing culture at the service of 
Tourism and the people, as a complementary offer to the local economy that adds value to 
Timor-Leste as a destination. 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, Distinguished guests, 

As we celebrate Twenty Years of the Restoration of Independence and relations with our 
Development Partners, allow me to invite all of the country’s development partners to ponder 
and consider the possibility of significantly increasing the contribution you may make to the 
budget assistance mechanism, instead of channelling assistance through projects that are often 
isolated and with the possibility of generating redundancies. 

We would be moving, for example, towards the creation of a Budgetary Support Group for 
Timor-Leste, which would be an expression of the degree of trust you have in the Public 
Finance Management system in our country, in the soundness of public accounting and 
transparency in the management of public affairs and accountability. 

I leave you with this challenge this year, because the Major Planning Options will become the 
main reference in financial programming and budgeting, and there will be space and opportunity 
for all Development Partners to fit their interests and priorities, which should converge with the 
development options of Timor-Leste. 

I will conclude by renewing the appreciation of the 8th Constitutional Government for the 
partnerships that we have managed to forge over the years, and also by renewing the hope that 
we will continue together, so that we may become stronger and more resilient in building the 
future we want, without leaving anyone behind. 

I wish continued good work, professional success, and much health and happiness to all present. 

May God bless us and give us health and strength to work for our People and our Country! 

Thank you very much for your generous attention. 



10 

Discurso de Sua Exa.  o Primeiro-Ministro da República Democrática 
de Timor-Leste, General Taur Matan Ruak Por ocasião da Reunião dos 

Parceiros de Desenvolvimento de Timor-Leste 2022 

 

Ministério das Finanças, 10 de Junho de 2022 

Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. José Manuel Ramos-Horta, 
Sua Excelência, o Presidente do Parlamento Nacional, Dr. Aniceto Longuinhos Guterres 

Lopes, 
Sua Excelência, o Senhor Presidente do Tribunal de Recurso, Dr. Deolindo dos Santos, 
Excelências, Senhoras e Senhores Membros do Governo, 
Excelências, Senhoras e Senhores Embaixadores, Representantes de Organizações 
Internacionais e demais Membros do Corpo Diplomático, 
Excelências, Senhoras e Senhores Representantes das Organizações Não Governamentais e das 
Confissões Religiosas; 
Distintos Convidados; 
Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

Permitam-me começar por saudar a distinta presença de Sua Excelência o Presidente da 
República, Dr. José Ramos Horta, a quem renovo felicitações e desejos de bom trabalho 
enquanto Chefe de Estado. 

Saúdo a todos os participantes desta Reunião dos Parceiros de Desenvolvimento de Timor-Leste, 
momento do nosso encontro anual para a partilha de experiências e de boas práticas, de debate 
sobre desafios e dificuldades, mas também sobre perspetivas de construção do futuro, reforço da 
coordenação e conjugação de ideias, opções, esforços e investimentos, para que, juntos, 
possamos acelerar o ritmo de construção do progresso e bem-estar do nosso Povo. 

Saúdo ainda a todos os cidadãos falantes de Língua Portuguesa, no dia 10 de Junho em que se 
celebra o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. 
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Timor-Leste orgulha-se pelos 20 anos da Restauração da Independência Nacional, sente-se cada 
vez mais encorajado a prosseguir nos caminhos da edificação do Estado de Direito Democrático, 
onde reina a paz, a estabilidade e a segurança, um contexto onde todas as forças vivas da nação 
se esforçam para construir o desenvolvimento, o progresso e uma melhor qualidade de vida para 
todos os cidadãos. 

É reconfortante constatar que, passo a passo e pedra a pedra, temos vindo a consolidar as bases 
da coesão social e da democracia e também constatar que Timor-Leste tem vindo a ser sempre 
muito bem acompanhado e beneficiado da presença de uma rede de solidariedade e parcerias de 
desenvolvimento, que ao longo dos anos se tem consolidado e reforçado no seio da nossa 
Sociedade. 

Aproveito a oportunidade desta reunião anual de Parceiros de Desenvolvimento para reiterar o 
elevado apreço do VIII Governo Constitucional pela grande Parceria Global, que se estabeleceu 
a nível da cooperação interna e externa para responder à propagação do vírus SARS-Cov-2 e às 
situações emergentes de calamidade ou catástrofe causadas pelas mudanças climáticas e pelos 
desastres naturais. 

Um agradecimento particularmente simbólico no ano em que Timor-Leste comemora o 
Vigésimo (20.º) Aniversário da Restauração da Independência e que possibilita transmitir toda a 
nossa gratidão junto dos países, doadores e amigos anónimos, que nos ajudam, não apenas 
nos momentos de paz ou estabilidade, mas acima de tudo, nos momentos mais difíceis de grande 
tensão económica ou de aflição social. 

Gostaria por isso de aproveitar a oportunidade que o Encontro dos Parceiros de 
Desenvolvimento de Timor-Leste de 2022 proporciona, para renovar os nossos profundos 
agradecimentos a todos os Parceiros aqui presentes, públicos e privados, nacionais e 
internacionais, bilaterais e multilaterais, individuais e coletivos, pelo contributo prestado nos 
últimos 20 anos de independência e de luta pela construção do Estado, pela consolidação das 
instituições públicas e pela progressiva libertação económica e social do nosso Povo, no grande 
desígnio nacional de edificar um País moderno, próspero, pacífico e seguro, que, colocando as 
pessoas no centro das parcerias governativas, procura melhorar o bem-estar dos seus cidadãos! 

Agradecer em especial os apoios no domínio dos serviços de saúde, de defesa e segurança, de 

proteção civil e de gestão de fronteiras recebidos durante os dois anos de Pandemia da 
COVID-19, que se manifestou na capacitação e formação dos recursos humanos, durante o 
período de prevenção e preparação dos diversos serviços, para responder aos surtos crescentes 
no nosso país. 

Um apoio que se prolongou e que se adaptou à necessidade de controlo e gestão, à medida que 
eram impostas medidas de restrição às liberdades e direitos fundamentais, como as cercas 
sanitárias ou as quarentenas obrigatórias de viajantes, enquanto se assistia ao aumento 
progressivo de casos clínicos de atendimento, isolamento e internamento das infeções mais 
graves, com especial incidência durante o pico da pandemia registado no primeiro semestre de 
2021, responsável pela perda irreparável de 131 de vidas humanas e milhares de pessoas 
infetadas no nosso país. 

Nunca é demais referir que esse apoio revelou ser crucial para o progressivo regresso à 
normalidade e para a retoma das atividades económicas e sociais, logo após a implementação do 
Plano Nacional de Vacinação contra a SARS-Cov-2 e que permitiu reforçar a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde. 

Permitam-me referir, em particular, aos apoios bilaterais de países amigos como a Austrália, a 
China, a Coreia do Sul, os Estados Unidos da América, o Japão, a Nova Zelândia e Portugal, que 
permitiram aliviar a pressão registada nos recursos disponíveis e reduzir o esforço financeiro 
necessário para responder com prontidão, aos diferentes surtos e ocorrências no nosso país. 
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Agradecer também o apoio humanitário e social prestado durante as situações emergentes de 
calamidade e desastres naturais, em momentos de chuvas ou ventos intensos, inundações, 
deslizamentos de terras, marés vivas, incêndios ou ventos fortes, com grande poder de 
destruição. 

Uma rede solidária de apoio que esteve particularmente presente durante a passagem do Ciclone 
Seroja durante o ano de 2021, deixando um rasto de destruição estimado acima de 300 
(trezentos) milhões de dólares e cerca de 48 (quarenta e oito) vítimas mortais, com centenas de 
famílias afetadas e milhares de pessoas deslocadas em campos de acolhimento. 

Uma rede de apoio e acolhimento que, com ajuda dos Parceiros de Desenvolvimento, se reforça 
e aprofunda através da criação da Autoridade de Proteção Civil, com o objetivo de coordenar os 
diferentes serviços de emergência: na saúde, na segurança, na distribuição de ajudas 
humanitárias, no acolhimento e proteção das vítimas em Centros Multifunções e na atribuição de 
subsídios que possibilitem a reintegração das pessoas e famílias afetadas, com renovada 
esperança no futuro. 

Agradecer ainda, as diferentes formas de conetividade disponibilizadas, num momento de 
restrição de movimentos internos e externos impostos pelos diferentes países, acompanhados de 
exigentes medidas sanitárias de resposta à Pandemia. 

Conetividade facilitada no pico da pandemia, através de voos humanitários disponibilizados 
pelos diferentes países amigos, a nível bilateral e multilateral, com destaque para os voos 
regulares se efetuados entre 2020 e 2021 no âmbito do Programa Alimentar Mundial (WFP) das 
Nações Unidas, antecipando a retoma progressiva dos voos comerciais, que se sucedeu nos 
últimos doze meses. 

Conetividade essa que, com a renovada ajuda e investimento dos Parceiros de Desenvolvimento 
permite agora estabelecer novas rotas de movimentos e passageiros, com destinos regulares para 
Kuala Lumpur (na Malásia), Brisbane, Melbourne e Sidney (na Austrália), reforçando as 
ligações que já existiam para Darwin, Bali e Singapura, enquanto negociamos a abertura de 
Timor-Leste, ao Brunei Darussalam, aos Emirados Árabes Unidos, à Nova Zelândia, a Portugal 
e ao Qatar. 

Parcerias público-privadas que irão se intensificar nos transportes e comunicações, com a 
entrada em funcionamento do novo Porto de Tíbar, e com o início do aprovisionamento do Cabo 
Submarino entre Darwin e a Costa Sul, ou através da extensão da pista e construção do novo 
Aeroporto de Díli. 

Agradecer finalmente o grande esforço efetuado para conter o risco acrescido de Fome, de 

Subnutrição, de Pobreza e de Exclusão social, que a crise pandémica e os desastres naturais 
representaram para milhares de famílias, em especial aquelas mais carenciadas, vulneráveis e 
desfavorecidas, ou localizadas nos lugares de maior isolamento do país. 

Um risco que contou com uma resposta rápida do Governo, ao aprovar nos primeiros meses de 
2020, um pacote de medidas para minimizar os efeitos negativos da propagação do vírus SARS-
Cov-2, na nossa sociedade. 

Uma aposta do Governo para garantir o bem-estar das pessoas, com especial atenção para os 
idosos, as crianças, as mulheres, os cidadãos incapacitados ou grupos de risco, que beneficiaram 
das medidas de apoio económico e social ao abrigo do Plano de Recuperação Económica, 
aprovado em agosto de 2020, cujos mecanismos mais visíveis e de maior impacto foram a 
Medida da Cesta Básica, os Subsídios aos Agregados Familiares ou a Medida de Segurança 
Alimentar, bem como o apoio às empresas e outras entidades empreendedoras do setor privado. 
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Medidas que se prolongaram no tempo, acompanhando a evolução da pandemia e que 
beneficiaram não apenas os cidadãos comuns, mas também os trabalhadores, os empresários 
individuais e as empresas mais afetadas, promovendo a manutenção de empregos e o 
aparecimento de novos serviços digitais, como o teletrabalho ou o ensino à distância. 

Apoios que apesar de decididos pelo Governo e implementados pelas autoridades, não poderiam 
ter sido concretizados sem o trabalho de equipa realizado em verdadeiro espírito de parceria 
de desenvolvimento e de coordenação de esforços. 

Registamos também novas parcerias governamentais e não-governamentais, a nível associativo, 
cooperativo e privado, que estiveram na base do aparecimento de novos investimentos, mais 
inovadores e criativos, criando uma nova geração de produtores, empreendedores, empresários e 
cooperativas a nível local e nacional, que reforçando o papel da sociedade civil Timorense, 
contribuíram decisivamente para o sucesso das diferentes políticas públicas e programas dos 
Parceiros de Desenvolvimento a operar no nosso território. 

São sucessos nas parcerias que hoje também celebram 20 anos de atividades e que nos 
ajudam a encarar o futuro com uma renovada esperança! 

Um futuro com mais iniciativa privada e com mais diversificação económica e social, em que 
as organizações da sociedade civil assumem um papel cada vez mais importante no 
estabelecimento das novas parcerias para os próximos anos. 

Um futuro que, procurando reduzir as fraquezas estruturais do nosso país, demasiado 
dependente do Fundo Petrolífero, do investimento público ou das importações, continua a 
apostar na melhoria da educação, da formação e da capacitação dos nossos jovens, mulheres e 
homens, em igualdade de oportunidades, com o objetivo de aumentar a produtividade nacional, 
aumentar a nossa competitividade e melhorar a qualidade das nossas exportações. 

Um futuro que, colocando o bem-estar das pessoas no centro de todas as atividades, procura, a 
cada dia, construir um país de rendimentos médio-altos, com cidadãos saudáveis, educados e 
bem preparados para aproveitar as oportunidades de desenvolvimento, sem deixar ninguém para 
trás. 

Excelências, Senhoras e Senhores, Distintos Convidados, 

As Parcerias de Desenvolvimento, públicas e privadas, desenvolvidas nos últimos vinte anos, 
revelam que a união, a coordenação, a complementaridade e a conjugação de esforços permitem 
construir uma Nação Timorense mais forte, mais preparada, mais resiliente e sustentável, capaz 
de avançar na concretização dos compromissos adotados pelo Plano Estratégico de 
Desenvolvimento (PED 2011-2030) e de progredir no cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) assumidos para com o nosso Povo. 

Demonstram ainda a importância do Planeamento Estratégico e do Trabalho de Equipa, para 
tirar o máximo proveito dos recursos e dos meios disponibilizados pelo Governo, pelas 
autoridades e pelos parceiros no terreno, durante a implementação modelada das políticas 
públicas e os diferentes programas de cooperação, devidamente adaptadas às situações e aos 
problemas, no âmbito local, nacional, regional e internacional. 

Um trabalho de equipa absolutamente essencial para enfrentar os novos riscos e desafios de 
desenvolvimento, num mundo cada vez mais global, interligado e interdependente, sujeito a 
crises emergentes que atravessando as nossas fronteiras, condicionam o progresso do 
desenvolvimento nacional. 

É este o renovado exemplo que nos chega do conflito militar da Ucrânia, o qual, apesar de 
geograficamente distante, tem afetado negativamente o crescimento da nossa economia. 
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Um conflito que agravou os impactos negativos causados pela Pandemia. nos movimentos, na 
conectividade e nos abastecimentos internacionais, exercendo uma pressão inflacionária 
crescente em produtos de primeira necessidade, em especial os bens alimentares – como os 
cereais, ou óleos – e os produtos derivados do petróleo, como os combustíveis ou o gás. 

Riscos e desafios que demonstram cada vez mais a fraqueza dos Estados soberanos em 
adquirirem sozinhos a sua soberania ou autossuficiência económica, e nos leva a renovar a nossa 
determinação de continuar a prosseguir o nosso processo de integração a nível internacional, 
através do aprofundamento da nossa participação nas agências e organizações internacionais do 
Sistema das Nações Unidas, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na 
Organização dos Países do g7+, bem como na concretização do nosso sonho e ambição de 
integrar a Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN) ou à Organização Mundial 

do Comércio (OMC), entre outras. 

Uma determinação nacional que acredita na capacidade e no dever de Timor-Leste desempenhar 
um papel cada vez mais ativo e participativo na resolução dos problemas e dos conflitos 
internacionais, retribuindo investimentos recebidos no passado e contribuindo, com a sua boa 
ação, para a promoção da paz, da segurança, do respeito mútuo e da estabilidade no sistema 
regional e internacional, de acordo com as melhores práticas e no estrito cumprimento do Direito 
Internacional. 

Excelências, Senhoras e Senhores, Distintos Convidados, 

É nesta conjuntura progressiva de novas oportunidades, na retoma das atividades pós-
pandémicas e de recuperação económica e social, que realizamos este Encontro de Parceiros de 
Desenvolvimento de Timor-Leste de 2022, consagrado ao tema geral de: “Trabalhar em 

Conjunto para Recuperar a Economia em Direção a uma Sociedade Mais Resiliente”. 

Recentemente, em 03 de junho de 2022, o Parlamento Nacional aprovou a Proposta de Lei 
sobre as Grandes Opções do Plano, a qual renova ao longo do documento a determinação do 
país em continuar a Lutar pela Libertação Económica e Social do nosso Povo, colocando o 
bem-estar das pessoas no centro das prioridades governativas, sem esquecer os objetivos gerais 
de boa governação, de consolidação da defesa, da segurança e da soberania do país no contexto 
das relações internacionais. 

Uma lei que nos encoraja a estabelecer novas parcerias de curto e médio prazo, baseadas e 
complementares aos serviços que o Estado pretende disponibilizar às populações para os 
próximos cinco anos, independentemente do Governo que estiver em funções. 

Uma lei que, aprofundando a Reforma Orçamental promovida nos últimos anos, de 
orçamentação baseada em programas, permite agora ter uma visão plurianual clara sobre os 
investimentos mais importantes e sobre as respetivas fontes de financiamento. 

Uma lei que, apostando no principal recurso do País, o seu Capital Humano, procura promover 
as condições necessárias para uma vida saudável, mais prolongada no tempo, com paz, 
harmonia e segurança. 

Temos consciência que o objetivo de uma População Saudável, com elevada esperança de vida e 
reduzida taxa de mortalidade, em especial nos grupos mais vulneráveis: as mulheres, as 
grávidas, as mães, as crianças e bebés recém-nascidos, não é fácil, nem pode ser atingida sem o 
envolvimento de todos, num verdadeiro espírito de parceria para a saúde pública e comunitária. 

Foi esta a experiência que aprendemos nos últimos vinte anos de independência, com o 
estabelecimento de múltiplas parcerias com as agências internacionais e organizações não 
governamentais, que atuam no setor da saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), ou da segurança alimentar, como o 
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Programa Alimentar Mundial (PAM), entre outros, em particular no combate à fome e à 
subnutrição. 

Uma lei que, reconhecendo a importância dos conhecimentos científicos e tecnológicos, 
procura promover o aparecimento de novos parceiros de desenvolvimento no setor da educação, 
da formação técnica e profissional, do desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos, 
procurando estimular a criatividade, a inovação e o empreendedorismo dos nossos jovens 
cidadãos, para que possam transformar as suas vidas e retirar as suas famílias do ciclo endémico 
da pobreza. 

Também neste importante setor da educação e formação cívica, reconhecemos o importante 
papel complementar desempenhado pela rede de estabelecimentos de ensino público e privados, 
nacionais e internacionais, que muito tem contribuído para a preparação de quadros e 
trabalhadores especializados de acordo com as necessidades das empresas, dos organismos e dos 
diferentes parceiros de desenvolvimento. 

Sem querer menosprezar nenhuma iniciativa, gostaria de destacar, se me permitem, o importante 
papel das escolas secundárias técnico-profissionais, como a Escola de Fatumaca, ou os Centros 
de Formação Profissional de Tíbar, de Becora ou de Dom Bosco, em Comoro, num momento 
em que o Governo aposta no estudo para criação de um Centro de Excelência para a 
Qualificação de Mão-de-Obra, em Metinaro, o qual, agrupando num só local os diferentes 
esforços do setor público, pretende formar anualmente 10.000 formandos capacitados e 
habilitados a responder às crescentes solicitações de trabalhadores especializados, no mercado 
interno e externo (como a Austrália e a Coreia do Sul). 

Queria ainda destacar entre tantos outros, o grande investimento realizado na Faculdade de 
Engenharia de Hera com o apoio da agência de cooperação Japonesa, e a aposta que 
pretendemos realizar em parceria no Ensino Superior, concentrando as diversas Faculdades da 
Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL), no grande projeto plurianual da Cidade 
Universitária de Aileu, tendo, para o efeito, sido lançada a primeira pedra no final do ano de 
2021. 

Com a Lei das Grandes Opções do Plano continua o Governo a procurar proporcionar melhores 
padrões de vida, de modo a garantir que todos os cidadãos. homens ou mulheres, incapacitados 
ou grupos vulneráveis, tenham igualdade de oportunidades no acesso à educação, formação e 
emprego, de modo a conseguirem obter os recursos e rendimentos necessários para garantir uma 
dignidade sustentável. 

Foi neste sentido que convidei os Ilustres Deputados e Deputadas, num discurso pronunciado no 
Parlamento Nacional, no dia 02 de junho de 2022, para unirem os seus esforços ao Governo na 
busca e criação de Novas Cadeias de Valor, capazes de mobilizar e agrupar todos os esforços e 
parcerias estabelecidos, com o objetivo de atingir a Segurança Alimentar e o reforço da 

produção nacional. 

Cadeias de valor para os setores chave da nossa economia potencial e produtiva: na agricultura, 
nas pescas, na floresta, no turismo, na indústria e nos serviços, melhorando as parcerias já 
existentes e procurando novas iniciativas multissetoriais de cooperação, locais e nacionais, 
públicas e privadas, internas e externas, em favor do mérito, da excelência, da qualidade e do 
valor acrescentado. 

Parcerias que nos ajudem a valorizar a oferta nacional, através da formação dos produtores, dos 
empreendedores, dos empresários, das autoridades, dos dirigentes associativos e cooperativos, e 
que possam contribuir também para a promoção e o marketing dos produtos locais, com menor 
pegada ecológica e mais amigos do ambiente. 
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Parcerias que aproveitando os recursos da rede de distribuição local e nacional estabelecida ao 
longo da implementação da Medida da Cesta Básica, possam também contribuir para a 
introdução de métodos e processos tecnologicamente mais modernos e inteligentes na 
embalagem, no acondicionamento e no armazenamento de produtos, respeitando por um lado, os 
compromissos ambientais assumidos pela política de “zero plástico” e por outro, os 
compromissos assumidos com o País no sentido de aumentar a qualidade dos produtos 
Timorenses, elevando a sua qualidade, certificando a sua origem e melhorando a sua 
competitividade nos mercados e na exportação. 

Senhoras e Senhores, Distintos convidados, 

As Grandes Opções do Plano aprovadas pelo Parlamento Nacional, podem e devem ser 
complementadas através do estabelecimento e planeamento de Grandes Parcerias, que 
aproveitando os esforços públicos a realizar nos próximos cinco anos em duzentos e sessenta e 
três (263) iniciativas, possam contribuir decisivamente para aumentar os efeitos benéficos dos 
vinte e oito (28) resultados nacionais que o Governo se propõe alcançar através de dezasseis (16) 
áreas estratégicas. 

São Grandes Parcerias em favor de diferentes cadeias de valor, nomeadamente: 

Na Saúde: seguindo o exemplo da Parceria Público-privada, que estamos a preparar para a 
realização de exames e de diagnósticos médicos, que aposta na importância da valorização da 
cadeia de prevenção, do rastreio e da educação para a saúde, de modo a minimizar as despesas, 
as dificuldades e os desafios futuros enfrentados no momento do tratamento e dos cuidados 
paliativos. 

Valorização da cadeia de referência, de modo a que a saúde possa estar mais próxima dos 
cidadãos, através dos programas de saúde familiar, de clínicas fixas ou móveis, dos centros de 
saúde e hospitais de referência, tirando proveito das capacidades instituídas e dos investimentos 
que iremos realizar na construção do Novo Hospital Nacional Guido Valadares e do novo 
Hospital de Lahane, em fase de estudo. 

Na Educação: seguindo o exemplo de outros países que têm conseguido valorizar a cadeia de 
ligação que deve existir entre a oferta de ensino, as competências e habilitações, a capacidade de 
criar empresas ou autoemprego e a procura do mercado de trabalho. Cadeia de valor que 
procuramos estabelecer com a construção do Centro de Excelência para a Qualificação de Mão-
de-Obra de Metinaro ou a aposta no Ensino Técnico-profissional e superior politécnico, que 
procura responder não apenas ao crescente fluxo de trabalhadores Timorenses para o 
estrangeiro, mas também às crescentes necessidades internas de um país em vias de em 
desenvolvimento. 

No Desenvolvimento Territorial e na Habitação: cadeias de valor que tirem proveito dos 
grandes investimentos públicos que se avizinham, no setor da água e do saneamento, na cidade 
de Díli e em outros Municípios do país, promovendo parcerias multissetoriais que devem existir 
entre os planos nacionais, municipais e urbanos de ordenamento do território com as iniciativas 
públicas ou privadas de construção civil e de atividades económicas. 

Parcerias que podem unir os esforços integrados de disponibilizar os serviços básicos 
necessários de acesso a eletricidade, a água e saneamento, de segurança e comunicações que 
devem existir em todas as construções, no momento da sua utilização, ligando os serviços 
públicos às necessidades dos utentes. 

Cadeias de valor que poderiam seguir o exemplo da Parceria Público-privada na Habitação, em 
fase de estudo para a construção de 2,000 (duas mil) habitações no Suco de Hera, com o apoio 
Financeiro da Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial. Uma cadeia de valor que 
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procura disponibilizar residências sociais para as pessoas afetadas pelos desastres naturais ou 
que vivem em zonas de risco de calamidade. 

Com esta parceria ligamos o objetivo da melhoria das condições de vida, aos objetivos de 
reorganização da cidade de Díli, melhorando o meio ambiente e o bem-estar dos residentes e dos 
nossos visitantes. 

Na Agricultura, nas Pescas e na Pecuária: recentemente entrou em vigor uma nova legislação 
com mecanismos de apoio ao aumento da produção agrícola (por exemplo no café ou no Ai 

Parapa) ou que obrigam à contratação de pelo menos 75% de produtos locais nos processos de 
aprovisionamento do Estado, em especial nos organismos públicos com grande consumo de 
catering, como a merenda escolar, as refeições hospitalares ou dos serviços de defesa, proteção 
civil e segurança, entre outros. 

Medidas que pretendem reforçar o importante papel da cadeia de valor criada ao longo dos 
últimos anos na Medida da Cesta Básica e da Segurança Alimentar, estimulando a sua expansão 
a outros operadores económicos privados, associativos e cooperativos que desejem atuar na 
produção, distribuição e armazenamento de bens alimentares como os vegetais, os lacticínios, as 
carnes (avículas, bovinas, caprinas, suínas e seus derivados), os peixes ou os produtos florestais 
(como as madeiras de sândalo ou da teca, entre outras). 

Medidas que, no nosso entender, respondem à necessidade de aumentar a soberania alimentar do 
país, tornando Timor-Leste mais resiliente a crises alimentares presentes e futuras, e que, 
contribuindo para o aumento da produtividade nacional, também reduzem a dependência 
excessiva da importação de alimentos e de bens de primeira necessidade. 

No Turismo: tirando proveito dos grandes investimentos públicos, como a futura reabilitação do 
Porto de Díli, adaptando-o para um moderno terminal de passageiros de barcos de cruzeiros e 
equipando-o com uma moderna marina para acolher os barcos de recreio e de lazer que nos 
visitam, que irá fomentar certamente o aparecimento de novos negócios no setor dos transportes 
e do turismo marítimo ou subaquático. 

Novos investimentos num setor com múltiplas ofertas turísticas, que aproveitando as 
potencialidades locais como as praias, as montanhas, o espaço rural, os monumentos históricos e 
religiosos, potenciam o aparecimento de múltiplas cadeias de valor associadas ao turismo, 
geradoras de emprego e de novos serviços altamente qualificados, conforme demonstram os 
exemplos do Hotel Hilton de Díli ou do projeto Dili Marina Square, cuja primeira pedra foi 
recentemente lançada. 

Estes projetos demonstram o interesse crescente dos nossos parceiros internacionais e a 
confiança que depositam na economia e sociedade Timorense, certamente cientes dos esforços 
que o Governo tem desenvolvido para a melhoria do ambiente de negócios a nível nacional, 
preparando um pacote legislativo mais atrativo para a iniciativa privada. 

Na Indústria: O Governo tem a ambição de construir, em cada Município do país, um Parque 
Industrial, devidamente equipado com todos os serviços básicos necessários para o início de 
novas atividades económicas, nomeadamente o acesso a eletricidade, água e saneamento, a 
comunicações, a estações de tratamento de resíduos e condições de acesso rodoviário ou de 
segurança adequados. 

Mas sabemos que todo e qualquer projeto de parque industrial levará o tempo necessário para a 
sua implementação. Com base nos estudos em curso, pode-se concluir que os parques industriais 
que integrarão os seus três pilares ambiental, económico e social, ligarão a modernidade e a 
inovação, as quais juntas contribuirão seguramente para o desenvolvimento sustentável e para a 
equidade social, num futuro próximo. 
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Um investimento para o qual procuramos parceiros de desenvolvimento, públicos ou privados, 
interessados, que possam atuar na cadeia de valor da transformação e da manufaturação de 
produtos, para responder às necessidades dos mercados. 

Na Defesa e Aviação Civil: seguindo o exemplo da parceria de cooperação estabelecida na 
Defesa com o Governo dos Estados Unidos da América para a reabilitação do Aeroporto de 
Baucau, apoiando por um lado o objetivo nacional de estabelecer e capacitar uma componente 
aérea para as FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), e por outro lado, 
colocando a infraestrutura reabilitada à disposição de uma cadeia de valor no setor da aviação 
civil, num programa mais alargado que irá colocar o Aeroporto Internacional de Baucau à 
disposição dos movimentos civis de passageiros e mercadorias, a nível interno e internacional, 
contribuindo para o desenvolvimento do polo de desenvolvimento de Baucau, através de novas 
conectividades para os diversos setores da economia local e regional. 

Na Cultura: tirando proveito do recente reconhecimento do Tais Timorense como património 
imaterial da Humanidade, pela UNESCO, para fomentar o aparecimento de novas parcerias na 
cadeia de valor acrescentado do setor do artesanato e das micro, pequenas e médias indústrias 
locais de produtos tradicionais Timorenses, na cestaria, na olaria, nas expressões artísticas, na 
ourivesaria e bijuteria, na escultura de madeiras e na utilização de outros materiais tradicionais 
certificados, colocando a cultura ao serviço do Turismo e das pessoas, como uma oferta 
complementar da economia local que valoriza Timor-Leste como destino. 

Excelência, Senhoras e Senhores, Distintos convidados, 

Ao celebrarmos Vinte Anos de Restauração da Independência e de relações com os nossos 
Parceiros de Desenvolvimento, permitam-me, convidar todos os parceiros de desenvolvimento 
do país a ponderar e considerar a possibilidade de aumentarem significativamente a contribuição 
que podem dar ao mecanismo de ajuda orçamental, ao invés de canalizar ajudas através de 
projetos muitas vezes isolados e com a possibilidade de gerar redundâncias. 

Estaríamos a avançar, por exemplo, em direção à criação de um Grupo de Apoio Orçamental a 
Timor-Leste, que seria a expressão do grau de confiança que depositam no sistema de Gestão 
das Finanças Públicas no nosso país, na solidez da contabilidade pública e transparência na 
gestão da coisa pública e na prestação de contas. 

Deixo-vos esse repto este ano, porque as Grandes Opções do Plano vão passar a ser a principal 
referência na programação financeira e orçamentação, havendo espaço e oportunidade para 
todos os Parceiros de Desenvolvimento poderem encaixar os seus interesses e prioridades, que 
devem convergir com as opções de desenvolvimento de Timor-Leste. 

Termino renovando o apreço do VIII Governo Constitucional pelas parcerias que temos 
conseguido forjar ao longo dos anos, bem como, renovando também a esperança de que vamos 
continuar juntos, para sermos cada vez mais fortes e resilientes na construção do futuro que 
queremos, sem deixar ninguém para trás. 

Desejo continuação de bom trabalho, sucessos profissionais, muita saúde e felicidade a todos os 
presentes. 

Que Deus nos abençoe e nos dê saúde e forças para trabalhar em prol do nosso Povo e da nossa 
Pátria! 

Muito Obrigado pela vossa generosa atenção! 
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