DECLARAÇÕES À IMPRENSA POR OCASIÃO DA
VISITA DE S.E. O SENHOR JOKO WIDODO,
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA

Sua Excelência, Senhor Joko Widodo, Presidente da República da Indonésia
Caros jornalistas
Senhoras e Senhores
É um enorme prazer e privilégio receber Sua Excelência, o Senhor Joko Widodo,
Presidente da República da Indonésia.
É para nós uma honra que S.E. o Senhor Presidente tenha visitado Timor-Leste
durante o seu primeiro mandato.
A visita do Senhor Presidente reflete e reforça os fortes e positivos laços
existentes entre as nossas nações.
Vem na sequência da presença de S.E. o Presidente Taur Matan Ruak na
cerimónia da tomada de posse do Presidente Widodo em outubro de 2014.
E da minha visita em agosto do ano passado – a primeira visita oficial desde que
fui empossado como Primeiro-Ministro.
Estamos profundamente sensibilizados pelo facto de o Senhor Presidente
visitar Timor-Leste após os atentados terroristas em Jacarta, na passada
semana.
Estou grato por ter tido a oportunidade de, pessoalmente, ter apresentado ao
Senhor Presidente as mais sentidas condolências do Governo e do Povo de
Timor-Leste e, ao mesmo tempo, demonstrado a nossa total solidariedade com
a Indonésia na sequência deste terrível acontecimento.
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Fico também satisfeito por ter a oportunidade de expressar, junto do Senhor
Presidente, a nossa admiração pela forma como o Povo Indonésio respondeu a
este ataque.
Pessoas inocentes perderam a vida e muitas outras ficaram feridas.
Ainda assim, o Povo Indonésio recusou-se a ceder ao terror.
Sob a liderança do Presidente Jokowi não têm receio.
Ao assumir o controlo da situação e garantir a segurança, o Presidente deu ao
seu Povo a confiança para continuarem as suas vidas com normalidade.
A resposta da Indonésia a este ataque não foi surpresa para os Timorenses.
Sabemos que a Indonésia é um país de tolerância e que celebra a unidade e a
diversidade.
Sabemos que a Indonésia é mais dinâmica nação naquela que é a região mais
dinâmica do mundo.
E sabemos também que a Indonésia é um dos poucos países no mundo que
alcançou um crescimento rápido e sustentado.
Crescimento esse no qual temos tido um pequeno papel – a Indonésia é de
longe o nosso maior parceiro comercial.
Por isso não nos surpreende que as previsões indiquem que, em 2050, a
Indonésia vá ser uma das quatro maiores economias mundiais, a par da China,
Índia e Estados Unidos da América.
Temos o privilégio de ter a Indonésia como nosso país amigo e estamos
satisfeitos que as empresas indonésias estejam a liderar o caminho para o
desenvolvimento de Timor-Leste.
Embora tenhamos tido um passado difícil, Timor-Leste e a Indonésia são hoje
um modelo global para a reconciliação e paz, num mundo cada vez mais
dividido.
Partilhamos uma ilha e partilhamos um futuro.
Tivemos hoje um encontro muito produtivo e positivo.
Comprometemo-nos em concluir as nossas conversações sobre as fronteiras
terrestres num espírito de boa vontade e solidariedade. Já percorremos um
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longo caminho e já chegámos tão longe. Temos agora uma pequena parte para
definir e estamos confiantes de que isso pode ser alcançado rapidamente e num
espírito de amizade.
Tivemos também a oportunidade de falar sobre as nossas fronteiras marítimas.
A Indonésia pode orgulhar-se do papel de liderança que desempenhou na
elaboração da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
Timor-Leste e a Indonésia serão guiados por esta Convenção, e pelos princípios
do direito internacional, no estabelecimento das nossas fronteiras marítimas.
Sabemos a importância do direito internacional e do Direito do Mar na
proteção dos direitos dos Estados e na manutenção da paz e da ordem mundial.
Ambos os países reconhecem que, mais do que nunca, é fundamental ter claras
e bem definidas as fronteiras marítimas e por isso vamos trabalhar em
conjunto para alcançar esse fim.
Senhoras e Senhores,
Esta visita vem reforçar ainda mais as já fortes ligações entre as nossas nações.
Partilhamos e incentivamos as relações interpessoais. Mais de quatro mil
timorenses estão a estudar na Indonésia em muitas das suas reconhecidas
instituições de ensino.
Hoje, assinámos também cinco importantes Memorandos de Entendimento.
Estes Memorandos irão reforçar a relação bilateral entre os dois países
sobretudo nas áreas dos recursos minerais e energia, juventude e desporto,
clima e geofísica e também dos nossos arquivos nacionais.
A assinatura destes acordos é mais um testemunho da amizade e boa vontade
entre os nossos países.
Agradecemos também à Indonésia o seu forte apoio no processo de adesão de
Timor-Leste à ASEAN. Humildemente reconhecemos a confiança da Indonésia
no futuro do nosso país e o seu inabalável apoio na adesão à ASEAN.
A Indonésia foi o primeiro país a reconhecer que a visão da ASEAN de 'um
Sudeste Asiático' não poderia ser concretizada sem a participação de TimorLeste.
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Fico satisfeito com o grande sucesso desta visita e pelo fortalecimento do
vínculo de amizade entre as nossas nações e os nossos povos.
Gostaria agora de convidar S.E. o Senhor Joko Widodo, Presidente da República
da Indonésia, a proferir algumas palavras.
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