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Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro da Austrália, Honorável Sr. Scott John

Morrison

Excelentíssimas Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo e demais

Dignitários presentes

Senhoras e Senhores

Distintos convidados

Com este ato de Troca de Notas Diplomáticas entre a Austrália e Timor-Leste,

iniciamos um novo capítulo das relações bilaterais entre os nossos dois países.

Um momento que demonstra a nossa firme vontade mútua de alcançar um acordo justo

e equitativo, após um processo negocial bem-sucedido que utilizou, pela primeira vez,

os mecanismos de conciliação previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o

Direito do Mar (UNCLOS).

É por isso, que é com grande orgulho que assinalamos a entrada em vigor deste

tratado, em ambos os países, como um bom exemplo para o Mundo, na resolução

pacífica de conflitos, de forma cooperativa e colaborativa.

A Austrália e Timor-Leste partilham os princípios e valores fundamentais de Direito

Internacional e dos Direitos Humanos.

Este bom relacionamento, próximo e positivo, tem estado presente ao longo dos anos a

nível bilateral, mediante a cooperação em todos os domínios de interesse comum,

nomeadamente na defesa e segurança, na saúde e educação e no fortalecimento da

sociedade civil, em especial nos laços de cidadania.

Apesar dos fortes laços que nos unem, gostaria de transmitir a V. Exa., Sr. Primeiro-

Ministro, o nosso firme compromisso de investir mais tempo e esforço, no alargamento

e aprofundamento da nossa relação a todos os níveis, a fim de respondermos às

expectativas dos nossos Povos.
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O espírito deste Tratado de Fronteiras Marítimas permanentes constitui para nós uma

fonte de inspiração e encorajamento que nos animam a caminhar em frente.

Acredito que este espírito irá ajudar certamente ambos os Governos a trabalhar com

renovado empenho, tanto bilateral como cooperativo, em favor dos nossos países e do

bem-estar das nossas populações.

Senhor Primeiro-Ministro

Distintos convidados

Estamos convictos de que a Austrália e Timor-Leste vão continuar a trabalhar em

conjunto, cumprindo assim, de modo cada vez mais prático e diligente, os legítimos

anseios e aspirações dos nossos dois Povos!

Que Deus nos abençoe a todos!

Muito Obrigado!


