
Na minha língua materna, chamamos a nossa terra, "Timor Lorosae", que significa "a terra para o 

leste, onde o sol nasce" 

用我的母語稱我國是"Timor Lorosae"，意思是東方土地，日出的地方。 

 

Timor-Leste é uma república democrática semi-presidencial / parlamentar, 

Celebrámos a nossa Restauração da Independência, em 2002. A nossa moeda monetária é o dólar 

americano .... 

東帝汶是一個採用半總統制/議會制的民主共和國。我們於2002年獨立。我國使用的貨幣

是美元。 

 

Os voos de ligação para Dili são das cidades de Singapura, Bali, Indonésia e do norte da 

Austrália, Darwin. Estes voos têm a duração de quatro, dois e uma hora, respectivamente. 

星加坡、印尼的峇里和澳大利亞北部城市達爾文均有航班直飛帝力，分別需要四小時、兩

小時和一小時。 

 

Nós somos a metade oriental da ilha de Timor, com um enclave na metade ocidental, Oecussi, 

uma ilhota 28 quilômetros ao norte do capital, Dili, e uma outra ilhota ao largo da ponta leste, 

Jaco. 

Sendo localizados ao sul do equador, somos abençoados com um clima sub-tropical e uma terra 

fértil 

我們的領土包括「帝汶島」東部和西部的飛地「歐庫西」，位於首都帝力以北28公里的 

小島以及東部的小島「雅科島」。 

東帝汶位於南半球，擁有亞熱帶氣候和肥沃的土地。 

 

Somos um país pequeno, com grandes sonhos sendo realizados através de um grande plano com 

grandes esforços 

我們雖然是一個小國，但我們有遠大的理想。我們致力落實大型項目和計劃來實現理想。 

Para nos ajudar a alcançar os nossos sonhos, temos sido abençoados com muitas riquezas 

為了實現我們的理想，我們可利用我們得天獨厚的豐富資源： 

jazidas de petróleo e gás - exploração e produção offshore está actualmente em curso 

油田和天然氣田－正進行勘探和離岸生產 

nosso fundo soberano - ou 'Fundo Petrolífero' - está sendo utilizado para investir no 

desenvolvimento de infra-estruturas para suportar o crescimento da economia e do setor privado 

e para o benefício das futuras gerações 

我們的主權基金 －「石油基金」－該基金用於基建發展投資以振興經濟和私營企業，並

為下一代作出貢獻 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9E%E5%9C%B0
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%90%E5%BA%AB%E8%A5%BF-%E5%AE%89%E8%B2%9D%E8%AB%BE%E7%B8%A3


nosso segundo maior produto de exportação nacional é o nosso famoso café orgânico - um 

híbrido natural indígena das variedades de arábica e robusta - tornando-se mais bem conhecido 

no mundo através da empresa Starbucks  

我國第二大出口產品就是著名的有機咖啡－純天然，有阿拉比卡和羅布斯塔品種，星巴克

引進我國咖啡後，東帝汶咖啡更聞名於世界。 

 

Temos mais de 700 quilómetros de costa 

東帝汶海岸線長達700公里。 

 

Formamos parte de uma iniciativa com outros cinco países para proteger os recursos biodiveristy 

e marinhos, reconhecido como alguns dos mais ricos do mundo, na nossa região 

Por cima 

E por baixo dos nossos mares 

我們與五個國家倡議保護生物和海洋資源，其中部分資源我國的蘊藏量是世界上最豐富

的。 

 

[Aquelas imagens foram tiradas por Nick Hobgood (um mergulhador lazer scuba), no final de 

2006 e início de 2007, em vários locais ao redor e fora de Díli, nomeadamente Tasi Tolu, Rocha 

de Bob e Squeaky Beach (no sentido de Liquiçá) cerca de 10, 20 e 40 minutos do o centro de 

Dili] 

（這些圖片由潛水員Nick Hobgood於2006年底和2007年初在帝力附近拍攝，如Tasi Tolu、

Rocha de Bob和Squeaky Beach，這些地方與帝力市中心相距10分鐘、20分鐘和40分鐘的車

程） 

 

E para preservar nossas praias prístinas e águas cristalinas 

我們水清沙細的海灘受國家保護。 

 

Nossas montanhas magníficas que sobem até 3.000 metros dar oportunidades para o turismo 

alpino e trekking 

山丘高達3000米，可進行高山旅行和登山活動。 

 

As nossas dezasseis línguas distintas - Línguas actuais não dialectos - não significam (como as 

pessoas muitas vezes perguntam) - dificuldade em comunicação (temos uma língua indígena 

oficial - Tetum, juntamente com o Português, e duas línguas oficiais de trabalho - Indonésio e 

Inglês), mas em vez isso significa  

DIVERSIDADE CULTURAL 



e através dos vários grupos etno-linguístico-culturais, a manifestação de uma riquíssima 

variedade de música, dança e traje … 

我們用多種不同語言，這並不意味著我們溝通困難（人們經常會問的問題），我們的官方

土著語言包括：德頓語和葡萄牙語，工作語言包括：印尼語和英語， 

這象徵著多元文化 

由於種族、語言和文化多元化，所以我們亦有各種各樣的音樂，舞蹈和服裝… 

 

Então, quais são os benefícios e incentivos que podemos oferecer-lhe - o investidor internacional 

- na procura de novos mercados e oportunidades de negócio? 

那麼，我們可提供哪些優惠措施給尋找新市場和商機的國外投資者？  

 

Balcão Ú nico para criação de empresas. Processo completo demora 4 a 5 dias úteis para criar 

uma empresa. 

成立公司一站式服務。成立公司的整個流程需時約4到5個工作天。 

 

Possibilidade de arrendar terras do Estado. Contratos de arrendamento de 50 anos renovável 

por mais 50. 

可租賃國家土地。50年租約，可續期50年。 

 

Isenção de Taxas Aduaneiras e Impostos. Períodos entre 5 a 10 anos, consoante a localização 

do investimento. (Díli e Baucau são 5 anos, para Atauro e Enclave são 10 e para os restantes 

distritos são 8 anos) 

免稅優惠：5到10年，根據投資地點－「帝力」和「包考」免5年；「阿陶羅島」和飛地

免10年；其他地區免8年。 

 

Taxa Média de Impostos: 10%. A mais baixa da região e das mais baixas do mundo. Sistema 

de impostos muito simples. 

10%的平均稅率。地區性和全球性最低稅率；擁有一個非常簡單的稅制。 

 

Repatriamento de Capitais para o país de origem. 

可轉移資金到來源國。 

 

Moeda corrente em Timor-Leste é o Dólar Norte Americano. O investidor não está sujeito a 

variações cambiais. 

美元是東帝汶的流通貨幣。投資者不需進行任何貨幣兌換。 

 



Possibilidade de celebrar Acordos Especiais de Investimento nos quais o Estado concede 

outros benefícios e isenções ao investidor. 

可與東帝汶政府簽署特別投資協議，簽署後可獲其他投資優惠。 

 

Timor-Leste será membro da ASEAN nos seguintes anos que representa mais de 600 milhões 

de consumidores. 

在未來幾年，東帝汶將成為東盟成員國，這意味著將擁有六億多的消費者。 

 

Em Timor-Leste, o nosso léxico para as agências internacionais e países doadores inclui o termo 

"parceiros de desenvolvimento”. Acredito firmemente que os investidores internacionais podem 

ser, verdadeiramente, isso - na verdade, em criar emprego, construir novas indústrias ou 

melhorar as já estabelecidas - ajudam em «exportar» Timor-Leste numa miríade de maneiras 

para o resto do mundo e - embora acho que é uma expressão utilizado demasiadamente - atingir 

um resultado "win-win '...  

在東帝汶，我們稱國際機構和捐款國為「發展伙伴」。我堅信國際投資者可成為我們的發

展伙伴；事實上，他們創造就業機會、建設新工廠或完善已存在的工廠，可向世界宣傳東

帝汶，我想說句我們常說的話，達到雙贏的局面。 

 

Convido-lhe a se juntar na nossa viagem de desenvolvimento e colher os benefícios. Om Goi, 

Xie xie, Thank you. 

我誠邀大家一起來東帝汶發展並從中獲益。 

謝謝! 

 


