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PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 63/XI/1.ª

Pelos 20 anos da restauração da independência de Timor-Leste

No final de 1975 a Indonésia invade e ocupa o território de Timor-Leste, anexando-o no ano 

seguinte como sua vigésima sétima província. Após anos de luta pela autodeterminação e 

independência, com o apoio de Portugal, a 30 de agosto de 1999 a população de Timor votou 

em referendo a favor da independência. O país esteve, então, sob administração transitória 

das Nações Unidas.

A 20 de maio de 2002 é formalmente proclamada a independência de Timor-Leste na 

presença dos Chefes de Estado de Portugal e Indonésia, sendo reconhecida 

internacionalmente a independência de Timor-Leste.

Portugal e os portugueses em geral, foram, desde a primeira hora, convictos e ativos 

promotores e defensores da causa timorense. As múltiplas iniciativas e demonstrações de 

solidariedade do povo português no contexto do processo que conduziu à independência de 

Timor-Leste disso são inequívoca expressão.

Hoje há um estreito relacionamento enraizado em afeto e amizade mútuos, mas 

simultaneamente consubstanciado em estreitos e dinâmicos laços de cooperação em várias 

áreas com a vocação de contribuir, da melhor forma possível, para apoiar Timor-Leste no seu 

caminho para o pleno desenvolvimento.

Portugal é, desde a independência de Timor-Leste, um parceiro efetivo e presente, 

plenamente empenhado no seu relacionamento com os timorenses, um interlocutor 

privilegiado com que contam no seio da União Europeia e um parceiro na Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa.

Realça-se a Educação e a Língua como uma das áreas principais na cooperação entre os dois 

países. O estatuto do português como língua oficial resultou de uma escolha cultural e política 

de Timor-Leste, inscrita na sua Constituição, que define dois idiomas oficiais, o tétum e o 

português, afirmando e confirmando o lugar do país na comunidade lusófona, e contribuindo
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para diferenciação do país relativamente aos seus vizinhos.

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, delibera saudar o povo 

timorense e os seus dirigentes políticos, pelo 20.º aniversário da restauração da sua 

independência.
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