VI CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Bissau, 16 e 17 de Julho de 2006
Declaração sobre Timor-Leste
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Bissau, na sua XI Reunião Ordinária, nos dias 16 e 17 de
Julho de 2006, após ouvirem o relatório do Chefe da Missão Ministerial da
CPLP a Timor-Leste, S. E. Carlos Gustavo dos Anjos, Ministro dos Negócios
Estrangeiros, da Cooperação e Comunidades da República Democrática de São
Tomé e Príncipe,
Tomou nota do relatório,
Reiterou a Declaração adoptada pela IV reunião extraordinária do Conselho de
Ministros da CPLP sobre Timor-Leste, realizada em Lisboa a 18 de Junho de
2006;
Constatou as dificuldades que a Nação irmã de Timor-Leste atravessa na
construção de uma sociedade democrática, baseada no primado da lei, no
respeito pelos direitos humanos e na boa governação;
Lamentou vivamente as perdas em vidas humanas e os danos materiais
provocados pelos incidentes ocorridos nos meses recentes;
Reafirmou a sua solidariedade com as autoridades de Timor-Leste e o povo
timorense;
Reiterou o direito de Timor-Leste a construir o seu futuro em paz e liberdade,
com total independência e sem constrangimentos ou limitações ao exercício da
soberania nacional, em todos os seus aspectos;
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Reafirmou o compromisso solene de apoiar, cada um dentro das suas
possibilidades, as autoridades de Timor-Leste e o povo Timorense na
construção de uma sociedade democrática e de justiça social;
Frisou a importância de uma estreita concertação politico-diplomática entre as
Representações dos Estados membros junto das Nações Unidas com vista à
constituição de uma nova e reforçada missão para Timor-Leste;
Instou o Secretariado da CPLP, em colaboração com as autoridades de TimorLeste, a acompanhar a situação no país e informar periodicamente as formas de
apoio que os Estados membrospoderão conceder para auxiliar no
desenvolvimento e construção de um Timor-Leste próspero e estável.

Feita em Bissau, em 17 de Julho de 2006.
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