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Excelência
Embaixador da República Popular da China em Díli, Sr. Xiao Jianguo

Excelências
Membros do Parlamento e Membros do Governo

Excelências
Embaixadores, Chefe de Missões e Membros do Corpo Diplomático

Senhoras e senhores,
Ilustres convidados

Apraz-me juntar-me a si, embaixador Xiao Jianguo e à comunidade chinesa em Timor-Leste,
para celebrar o 70º Aniversário da Fundação da República Popular da China.

Em nome do Governo de Timor-Leste, gostaria também de expressar as nossas felicitações
ao Governo da República Popular da China e aclamar todas as grandes conquistas e
desenvolvimento alcançados.

A República Popular da China é um amigo próximo de Timor-Leste. Temos uma história
partilhada e os nossos dois povos aprenderam a viver como irmãos e irmãs.

Com um espírito baseado no princípio do respeito mútuo, da igualdade e do benefício
mútuo, Timor-Leste e a China gozam de uma excelente relação bilateral, abrangendo uma
ampla gama de temas políticos, económicos, comerciais, de educação e de cultura, de
defesa e de segurança, bem como ao nível da relação e amizade entre os dois povos.

Nesta ocasião especial, gostaria de salientar a apreciação do Governo de Timor-Leste
relativamente à cooperação da China no sector da educação. Esta cooperação contribuiu
para uma maior qualificação técnica e científica de muitos jovens timorenses, acelerando o
desenvolvimento social e económico do país.

A concessão de bolsas de estudo aos estudantes timorenses para estudar nas
universidades chinesas e todo o intercâmbio académico e científico promovido pelas
universidades dos nossos dois países são altamente valorizadas pelos nossos jovens, pelos
nossos professores e, acima de tudo, pelas nossas famílias timorenses.
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Senhoras e senhores,
Ilustres convidados,

Aproveito esta oportunidade para destacar também o contributo das empresas e dos
cidadãos chineses para o desenvolvimento nacional de Timor-Leste, através da execução
de contratos estatais para o desenvolvimento, bem como a criação de negócios e comércio,
criando emprego e contribuindo para a economia, através da cooperação económica
técnica e do desenvolvimento do sector privado.

A relação bilateral entre Timor-Leste e a China é muito forte e há potencial para aumentar
ainda mais essa cooperação em áreas como o investimento, petróleo, agricultura e pesca.

No âmbito da iniciativa "Belt and Road", o desenvolvimento de um conjunto de projetos
atualmente a ser construídos por empresas chinesas, beneficiam Timor-Leste e melhoram a
vida da população.

A China é um parceiro respeitado e amigo de Timor-Leste e garantimos que Timor-Leste
quer continuar a participar no Projecto Belt and Road, reforçando as relações e trabalhando
com a China para o desenvolvimento da cooperação bilateral.

Senhoras e senhores,
Ilustres convidados

Para encerrar, gostaria de agradecer a sua excelência, embaixador da República Popular
da China em Díli. Sr. Xiao Jianguo, por partilhar connosco esta ocasião de celebração,
convidando-o e a todos vós para que se juntem a mim num brinde para comemorar o 70º
Aniversário da Fundação da República Popular da China, desejando longa vida e
prosperidade à República Popular da China.

Agradeço a todos pela vossa atenção.

FIM


