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De pesar pelo falecimento de Francesc Vendrell

Faleceu em Londres aos 82 anos, no passado dia 27 de novembro, Francesc Vendrell, 

reconhecido diplomata que serviu grande parte da carreira ao serviço da ONU, em especial 

como representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para Timor-Leste. 

Nascido em Barcelona, em 1940, Francesc Vendrell estudou Direito, acabando por se exilar

em consequência da sua ativa militância contra o regime de Franco. Mais tarde, prosseguiu 

estudos no King’s College, em Londres, e formou-se em História, em Cambridge. Foi em 1968 

que ingressou, em Nova Iorque, no corpo diplomático das Nações Unidas, integrando a 

Comissão para os Direitos Humanos. 

Ao longo da sua carreira de mais de 40 anos ao serviço das Nações Unidas e outras

organizações internacionais, desempenhou importantes funções como mediador de conflito, 

destacando-se a sua atuação em países como a Arménia, a Nicarágua, El Salvador, Guatemala, 

Haiti, Camboja, Myanmar ou Timor-Leste. Ao serviço das Nações Unidas desempenhou ainda 

funções no Afeganistão, ocupando também, entre 2002-2008, o cargo de Representante 

Especial da União Europeia nesse país. 

Da sua longa, produtiva e valiosa carreira, destaca-se o seu inestimável trabalho durante o 

processo de independência de Timor-Leste, situação que acompanhou sempre, desde a 

invasão de 1975. Teve um papel decisivo na produção das oito resoluções da Assembleia Geral 

das Nações Unidas sobre Timor-Leste, adotadas entre 1976 e 1982, mantendo a atenção da 

comunidade internacional sobre a questão, e assumiu, mais tarde, o cargo de Representante 

Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para Timor-Leste.

Francesc Vendrell dedicou toda a sua vida à diplomacia, à busca da paz entre povos e nações

e à defesa dos direitos humanos, atuando de forma determinante em diversos e importantes 

momentos da História mundial. Foi, também, um grande amigo de Timor-Leste e um aliado 



de Portugal, tendo sido condecorado com o grau de Comendador da Ordem da Liberdade, em 

agosto de 2019, numa cerimónia realizada na Embaixada de Portugal em Díli, quando se 

assinalavam os 20 anos sobre o Referendo que viria a reconhecer a independência de Timor-

Leste.

Assim, reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República manifesta o seu sentido pesar 

pelo falecimento de Francesc Vendrell, evocando o seu trabalho em nome da paz e dos 

direitos humanos e manifestando as suas sentidas condolências à família e amigos. 
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