COMUNICADO DE IMPRENSA DO PRIMEIRO-MINISTRO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE
TIMOR-LESTE,
RUI MARIA DE ARAÚJO
POR OCASIÃO DA VISITA OFICIAL À REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE DO
PRIMEIRO-MINISTRO DO REINO DO CAMBOJA, SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI
TECHO HUN SEN

Samdech HUN SEN
É com grande prazer que eu e o Governo de Timor-Leste lhe damos as boas-vindas, e à sua
delegação, a Díli, Timor-Leste.
Muito nos honra a sua presença e a dos membros do seu Gabinete, pois reflete a
importância desta visita e das relações entre Timor-Leste e o Reino do Camboja.
Timor-Leste e o Camboja partilham uma história semelhante em termos de conflito e de
processo de construção de paz. A história deu-nos importantes lições de como a paz e a
estabilidade do país são úteis para o desenvolvimento nacional dos nossos países.
Após emergirem de décadas de conflitos, estou certo que Timor-Leste e o Camboja podem
colaborar para reforçar a cooperação bilateral, em benefício dos seus povos.
Samdech HUN SEN
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No nosso encontro de hoje, debatemos e identificámos uma série de áreas potenciais de
cooperação, em que Timor-Leste e o Camboja podem colaborar para melhorar ainda mais
as relações bilaterais.
Testemunhámos também a assinatura de um Acordo-Quadro de Cooperação Económica e
Técnica; um Acordo sobre Isenção de Visto para Titulares de Passaportes Diplomáticos e
Passaportes de Serviço; e um Memorando de Entendimento sobre Cooperação no Domínio
do Trabalho. Estes acordos e Memorando de Entendimento irão abrir caminho para
aprofundar a nossa cooperação.
Gostaria de fazer referência ao potencial de cooperação nos setores da agricultura,
petróleo, educação e comércio, onde Timor-Leste e o Camboja podem partilhar
experiências. Os nossos Ministros dos Negócios Estrangeiros vão agora trabalhar em
programas práticos para a sua implementação.
Timor-Leste, como uma nova nação na região do Sudeste Asiático, está a lançar o seu
desenvolvimento nacional, no sentido de construir o país e proporcionar serviços à
população.
Estamos conscientes de que fazemos parte dessa região e, por isso, Timor-Leste solicitou a
sua entrada na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).
Neste contexto e em nome do Governo de Timor-Leste, gostaria de pessoalmente
reconhecer o apoio inabalável do Samdech HUN SEN e do Governo do Camboja à adesão de
Timor-Leste à ASEAN.
Timor-Leste está preparado para ser membro da Associação e para contribuir de forma
significativa dentro daquela organização.
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Para além da visita oficial e da reunião que acabámos de ter, é V.Exa. o convidado de honra
na comemoração do 41.º aniversário das FALINTIL, as nossas Forças Armadas de
Libertação, que foram inicialmente a ala militar do Partido FRETILIN e mais tarde de todo o
povo de Timor-Leste durante a luta de libertação, e que finalmente se tornou no embrião
das atuais Forças de Defesa de Timor-Leste.
Como alguém que, com tenra idade, experienciou a luta de libertação do seu país,
certamente compreenderá e apreciará o derradeiro sacrifício dos nossos heróis e veteranos
para que o nosso país possa ter chegado à fase onde hoje nos encontramos.
Portanto, a comemoração deste ano fica realmente honrada com a vossa presença e a vossa
experiência na luta pela libertação nacional e a forma como desenvolveram o vosso país
são uma inspiração para nós, garantindo que todos os sacrifícios dos nossos soldados
caídos e veteranos não serão em vão.
Mais uma vez, Samdech HUN SEN, muito obrigado por nos honrar com a sua visita. Gostaria
agora de convidar o Samdech HUN SEN a proferir algumas palavras.
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