DECLARAÇÃO SOBRE TIMOR LESTE
Tendo em consideração a transição de Timor Leste para a independência, os Chefes de Estado e de Governo da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP, reunidos em Maputo;
Agradecem as informações sobre a actual fase do processo de transição de Timor Leste, prestadas pelo Presidente do
CNRT, Xanana Gusmão, representante de Timor-Leste à III Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da
CPLP;
Congratulam o Representante Especial do Secretário Geral da ONU e Administrador Transitório para Timor Leste,
Sérgio Vieira de Mello, pelo profícuo trabalho que vem sendo realizado pela UNTAET, e pela incorporação, na
sequência do diálogo estabelecido com o CNRT, de representantes timorenses na administração transitória do
território, tendo em vista a preparação da independência de Timor-Leste;
Salientam a contribuição dada pela reunião de doadores, realizada em Lisboa, em 22 e 23 de Junho, para o processo
de reconstrução de Timor-Leste, nomeadamente no que respeita à confirmação da ajuda a prestar pela comunidade
internacional, a qual se deverá concretizar através de uma coordenação eficaz entre as Nações Unidas e os países
doadores;
Felicitam o Secretário Executivo da CPLP, Dr. Marcolino Moco, pela sua deslocação a Díli, nos passados dias 19 e
20 de Maio, chefiando uma missão da CPLP, no decurso da qual foram mantidos encontros com o Presidente do
Conselho Nacional da Resistência Timorense e o Representante Especial do Secretário Geral da ONU e
Administrador Transitório para Timor Leste, autoridades eclesiásticas para além de responsáveis pelas questões
educativas do CNRT e da UNTAET; e reiteram o compromisso da CPLP e de seus Estados membros em apoiarem o
desenvolvimento institucional, político, cultural e social de Timor Leste;
Registam com satisfação os esforços desenvolvidos pelo CNRT para a adopção do português como língua oficial;
Reafirmam o desejo de acolher, tão cedo quanto possível, Timor Leste como o oitavo Estado Membro da CPLP, e
Sublinham a atenção com que a CPLP encara o processo de transição timorense e expressam o desejo de ver, em
breve, fixadas datas para a realização de eleições gerais e formalização da independência de Timor Leste.

Feita em Maputo, em 18 de Julho de 2000
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