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Ex-colônia portuguesa na Ásia, Ti-
mor-Leste, em termos territoriais, 
ocupa a metade oriental da ilha de 
Timor (sendo a metade ocidental 
uma província da Indonésia), além 
de pequeno enclave – Oecussi – na 
parte ocidental. O país teve sua inde-
pendência de Portugal proclamada 
em 28 de novembro de 1975.

Poucos dias após a proclamação, 
mais precisamente em 7 de dezem-
bro de 1975, tropas indonésias inva-

diram e ocuparam o país, anexando-o 
ao seu território. Começou então um 
longo período de luta pela recupe-
ração da independência do país, 
que se travou sobretudo nos foros 
internacionais. Somente 24 anos de-
pois, em 30 de agosto de 1999, em 
referendum promovido pelas Nações 
Unidas, o povo timorense aprova, por 
imensa maioria, a independência de 
Timor-Leste.

Coube às Nações Unidas esta-

belecer e conduzir a administra-
ção transitória do país, por meio da  
UNTAET (United Nations Transi-
tory Administration in East Timor), 
de 2000 a 2002, sob a liderança do 
brasileiro Sergio Vieira de Mello.

Em 20 de maio de 2002 a inde-
pendência da República Democrá-
tica de Timor-Leste foi formalmente 
restaurada e as Nações Unidas pas-
saram o poder ao primeiro Governo 
constitucional do país.

Fotos: Ivan Canabrava
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O Brasil contribuiu decisivamente para 
os esforços da UNTAET e manteve no 
país contingentes militares e agentes 
policiais, no âmbito de missões de paz 
da ONU. Paralelamente, o esforço ti-
morense na construção do novo Esta-
do tem contado também com a efetiva 
participação brasileira, sobretudo na 
forma da cooperação técnica desde o 
ano 2000. Desde então, o grande de-
safio tem sido o de contribuir para o 
fortalecimento das instituições, reintro-
duzir o português – embora sendo um 
dos dois idiomas oficiais do novo país, 
constitui domínio de menos de 10% da 
população –  e assegurar os meios para 
a sustentabilidade econômica e o pro-
gresso social de Timor-Leste. 

A atuação do Brasil na vertente da 
cooperação técnica tem ocorrido em 
vários campos, temas e atividades em 
que o Brasil possui tradição e exce-
lência: agricultura, saúde, educação, 
formação profissional, justiça e admi-
nistração pública. O Ministério das 
Relações Exteriores, por meio da ABC, 
tem procurado atender às crescentes 
demandas de parte do Governo de Ti-
mor-Leste e vem ampliando significati-
vamente, desde 2003, o escopo da coo-
peração e os recursos a ela destinados. 

A cooperação vem sendo imple-
mentada com a participação efetiva de 
inúmeras instituições brasileiras, tanto 

no nível federal quanto nos Estados, 
como órgãos do Poder Executivo (Mi-
nistérios da Educação e da Saúde, por 
exemplo), do Poder Judiciário (STJ, 
STM, Tribunal de Justiça de São Pau-
lo), do Poder Legislativo (Senado, Câ-
mara e o TCU), o Ministério Público 
de São Paulo, a Defensoria Pública da 
União e a Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro, o SENAI, a Embrapa, a 
Fiocruz, entre outros. 

Os resultados da cooperação brasi-
leira podem ser mensurados não ape-
nas pelo impacto positivo das ações e 
programas nas condições de vida da 
população e no aperfeiçoamento das 
instituições timorenses, mas sobretudo 
a partir da multiplicação das demandas 
timorenses por mais cooperação, tanto 
nos setores em que a ABC já se faz pre-
sente quanto em novos campos. 

As ações e programas de cooperação 
técnica internacional brasileiros leva-
dos a cabo em Timor-Leste constituem 
exemplo de como o vetor da coopera-
ção pode efetivamente contribuir para 
um dos principais objetivos da Política 
Externa Brasileira: o adensamento das 
relações com países em desenvolvimen-
to, ao mesmo tempo em que expressa a 
vocação universalista da atuação brasi-
leira em vários campos de atividades e 
o desafio aceito de assumir e comparti-
lhar responsabilidades no plano global.  A primeira missão brasileira a Timor-Leste 

aconteceu em 1999, logo após o plebiscito 
que determinou a independência do país. 
Na ocasião, foram definidas as áreas com 
potencial para a prestação de cooperação 
técnica pelo Brasil. Em julho de 2000, 
dois anos antes da própria constituição da 
República Democrática de Timor-Leste, o 
Governo brasileiro já assinava protocolo de 
cooperação técnica com a administração 
transitória das Nações Unidas, a fim de ofe-
recer toda ajuda possível ao novo país em 
formação. Recentemente, em janeiro de 
2005, foi promulgado o Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Brasil e a Re-
pública Democrática de Timor-Leste, que 
dá atualmente sustentação aos projetos de 
cooperação bilateral. Primeira missão brasileira a Timor-Leste, em 1999.

Primeira Missão da ABC  
a Timor-Leste



www.abc.mre.gov.br

publicação da agência brasileira de cooperação | agosto 2005  3ViaABCpublicação da agência brasileira de cooperação | novembro  2005  3ViaABC

www.abc.mre.gov.br

Formação 
Profissional

Iniciativa lançada em 2000, trata-se de pro-
jeto de grande envergadura com a partici-
pação do SENAI.
O objetivo do projeto é a capacitação de 
mão-de-obra timorense nas áreas de cons-
trução civil, marcenaria, costura industrial, 
hidráulica, eletricidade, panificação e in-
formática, com vistas a introduzir no mer-
cado de trabalho timorense profissionais 
para atuarem ativamente na reconstrução 
do país. O Centro de Becora foi implan-
tado nas antigas instalações de um Centro 
de Formação local que fora destruído pelas 
milícias pró-Indonésia. O trabalho de recu-
peração dessas instalações fez parte do trei-
namento dos alunos do Centro de Becora. 

Centro de  
Formação 
Profissional, 
Capacitação 
Empresarial e 
Promoção Social  
(em execução)

No período de 2002 a 2005, aproximada-
mente 700 alunos concluíram os diversos 
cursos de formação.

Desde o início de setembro de 2005, a 
ABC mantém dois técnicos do SENAI em 
Timor-Leste para apoiar o quinto ciclo de 
ensino no Centro de Becora. Atualmente, 
são oferecidos os cursos de marcenaria, ele-
tricidade, hidráulica, construção predial, 
carpintaria, costura industrial, panificação 
e informática à população timorense. A 
ABC pretende manter o apoio ao referido 
Centro de Formação ao longo de 2006 e in-
troduzir novas áreas de ensino como peque-
nos negócios, refrigeração e manutenção 
de motos, de bicicletas e de computadores.

Instalações do Centro de Becora, em Díli.

Curso de marcenaria. Curso de costura industrial. Curso de eletricidade.

Fotos: Ivan Canabrava
Ivan Canabrava
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A fase piloto do projeto “Alfabetização Co-
munitária em Timor Leste” foi iniciada em 
novembro de 2000, ensejando a alfabeti-
zação na língua portuguesa de cerca de 
300 jovens e adultos em Díli, utilizando 
as metodologias pedagógicas desenvolvidas 
pelo Programa  Alfabetização Solidária no 
Brasil. Após essa fase, iniciou-se em dezem-
bro de 2001 o projeto “Expansão Nacional 
- Alfabetização Comunitária”, que alfabeti-
zou cerca de 3500 jovens e adultos nos 13 
distritos de Timor-Leste. A segunda fase 
cobriu, portanto, todo o país e configurou 
um sistema de alfabetização absorvido pe-
las diretivas locais de educação de jovens 
e adultos, com aproximadamente 120 salas 
de alfabetização em funcionamento. As 
salas de alfabetização, espalhadas pelos 13 
distritos do país, foram coordenadas e admi-
nistradas pelo Governo de Timor-Leste. 

O projeto de transferência de técnicas ca-
feeiras teve por objetivo revitalizar o setor 
cafeeiro local, que é o principal produto de 
exportação de Timor-Leste. Dentre as prin-
cipais atividades desenvolvidas no âmbito 
do projeto, no período de 2002 a 2005, des-
tacaram-se os cursos de técnicas cafeeiras 
para agricultores locais, a missão de técnico 
do Ministério da Agricultura timorense ao 
Brasil para receber treinamento, a publica-
ção de manual de boas práticas de cultivo 
da lavoura de café, a implantação de cam-
pos de podas e a introdução de variedades 
brasileiras em Timor-Leste.

O projeto teve sua última etapa realiza-
da em fevereiro de 2005, com a criação de 
dois campos de demonstração de material 
genético brasileiro. A ABC, com apoio da 
EMBRAPA, está avaliando a possibilidade 
de manter o apoio a esta área, por meio do 
treinamento contínuo em técnicas de de-
senvolvimento de café orgânico. Ademais, 
está sendo estudada a cooperação em outras 
áreas da agricultura e também da pecuária.

Agricultura

Educação

Projeto de Transferência de Técnicas Cafeeiras

Alfabetização Comunitária

O café produzido com a cooperação técnica brasileira.

Ivan Canabrava
Ivan Canabrava
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O projeto “Formação de Professores e 
Alunos com Recurso da Educação à 
Distância em Timor Leste – Telecurso”, 
implementado em parceria com a Fun-
dação Roberto Marinho, teve início em 
setembro de 2000, com a implantação de 

Escolas 
Agrotécnicas

Formação de Professores e Alunos com  
Recurso da Educação à Distância (Telecurso)

A ABC está preparando Ajuste Comple-
mentar para a implementação do projeto 
de reforma curricular das escolas agrotécni-
cas timorenses. Este projeto prevê a reestru-
turação curricular de três escolas agrotécni-
cas que estão sob o comando do Ministério 
da Agricultura, Florestas e Pesca de Timor-
Leste. A agência implementadora brasileira 
envolvida no projeto é o MEC. O projeto 
será implementado, por meio do envio de 
técnicos do MEC, em três momentos dis-
tintos, para capacitarem os docentes locais 
em técnicas de agricultura e de zootecnia, 
bem como apoiar a reforma curricular nas 
escolas agrotécnicas timorenses.

Projeto iniciado em maio de 2005, tem 
como ponto de partida a experiência bra-
sileira com o Programa de Formação de 
Professores (PROFORMAÇÃO). O pro-
jeto privilegia  o domínio dos conteúdos 
do ensino médio (equivalente à escola 
secundária em Timor-Leste) e a forma-
ção pedagógica visando à melhoria da 
qualidade de ensino e à prática docente. 
Deverá oferecer, de início, certificação li-
terária secundária a 100 professores da es-
cola primária timorense. No Brasil, essa 
certificação equivale ao ensino médio 
com habilitação em magistério. 

Além disso, o projeto prevê a forma-
ção de uma equipe de especialistas brasi-
leiros, selecionados e formados no Brasil 
nas áreas de língua portuguesa, história, 
geografia, química, biologia, física, ma-
temática, pedagogia e psicologia, para o 
desenvolvimento das seis áreas temáticas 
que compõem o PROFORMAÇÃO. Os 
profissionais brasileiros trabalharão em 
conjunto com uma equipe de professores 
timorenses que deverá ficar responsável 
pela multiplicação e continuidade das 
ações do projeto em Timor-Leste. Além 
disso, 12 tutores serão preparados para 
acompanhar sistematicamente um grupo 
de professores cursistas, oferecendo apoio 
técnico, orientação pedagógica e desen-
volvendo diversas atividades de avaliação.

Proformação (em execução)

20 telessalas em Díli e Baucau. Seu obje-
tivo foi a formação de jovens e adultos e a 
capacitação de professores e orientadores 
educacionais, por meio da utilização de 
recursos audio-visuais. A capacitação em 
serviço de professores, orientadores, ges-
tores e técnicos foi realizada simultanea-
mente, o que contribuiu para o fortale-
cimento do quadro de docentes do País. 
Desse modo, o projeto apoiou, concomi-
tantemente, o processo de reintrodução 
da língua portuguesa. Onze salas do pro-
jeto continuam em funcionamento, ain-
da hoje, sendo coordenadas e administra-
das pelo Governo de Timor-Leste. 

Fotos: Ivan Canabrava
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Justiça

Capacitação 
Empresarial

Apoio ao Fortalecimento do Setor da Justiça 
(em execução)

Em setembro último, teve início o proje-
to de apoio ao Setor da Justiça timorense, 
a partir da chegada de um juíza, um pro-
motor público e dois defensores públicos 
brasileiros a Díli. Esses especialistas atu-
arão nos tribunais locais e capacitarão os 
profissionais timorenses pelo período de 
um ano. Participam do Projeto como en-
tidades cooperantes a Defensoria Pública 
da União, o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, o Ministério Público do Es-
tado de São Paulo, a Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria 
do Estado de São Paulo. A iniciativa conta 
ainda a participação do PNUD.

Trata-se de iniciativa pioneira na Co-
operação Técnica brasileira e deverá ter 
impacto muito positivo nos esforços de for-
talecimento da Justiça de Timor Leste, e do 
Poder Judiciário daquele país.

Projeto de Capacita-
ção empresarial e em-
preendedorismo 
(em negociação)

A exemplo da cooperação no setor da Jus-
tiça, a iniciativa de cooperação legislativa 
prevê a ida e permanência por um ano em 
Díli de especialistas (técnicos e assessores 
legislativos e técnicos em acompanhamen-
to de execução orçamentária) de órgãos do 
Poder Legislativo brasileiro (Senado Fede-
ral, Câmara dos Deputados e Tribunal de 
Contas da União), que atuarão no parla-
mento de Timor-Leste e também na capa-
citação de seus quadros técnicos. Também 
incluirá parceria com o PNUD.

Caso implementado, será uma contri-
buição excepcional aos esforços de fortaleci-
mento do Poder Legislativo de Timor-Leste.

Trata-se de demanda do Governo timoren-
se e decorre da percepção de que o desen-
volvimento sustentável do país depende do 
fortalecimento da iniciativa privada. Prevê 
atividades de capacitação e de estímulo ao 
empreendedorismo e cooperativas.

Legislativo 

Apoio ao Parlamento  
de Timor-Leste  
(em negociação)

Da esquerda para a direita: Juíza Dora Martins, Conselheiro Carlos Alfonso (ABC), Promotor Carlos Antônio Nunes, Leonardo 
Lima (ABC) e Embaixador do Brasil em Díli, Antonio Souza e Silva. 

Programa de Coope-
ração Internacional 
em hiv/aids - fase ii  
(em andamento)

Saúde

O Governo brasileiro conquistou credibili-
dade e o respeito da comunidade internacio-
nal por sua atuação no combate às doenças 
sexualmente transmíssiveis e à  AIDS. O pro-
grama em Timor-Leste, iniciado em junho 
passado, pelo Ministério da Saúde, prevê o 
tratamento universal com terapia anti-retro-
viral e o controle da transmissão materno-
infantil. A primeira atividade realizada no 
âmbito do projeto, consistiu na ida de seis 
técnicos timorenses a Porto Alegre com vis-
tas a receber capacitação na manipulação 
e aplicação de anti-retrovirais. O Brasil for-
necerá, no âmbito do programa, os medica-
mentos para o tratamento dos pacientes.

Ivan Canabrava
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Itamaraty realiza missão 
multidisciplinar de 
cooperação técnica ao 
Caribe

Realizou-se, entre os dias 10 e 21 de outu-
bro, missão multidisciplinar, organizada e 
coordenada em conjunto pela Agência Bra-
sileira de Cooperação - ABC e a Divisão do 
México, América Central e Caribe – DCC, 
à Comunidade das Bahamas e a sete países 
do Caribe Oriental (São Cristóvão e Nevis, 
Antígua e Barbuda, Dominica, Barbados, 
São Vicente e Granadinas, Granada e Tri-
nidad e Tobago). A delegação brasileira foi 
composta pelo Conselheiro Igor Kipman 
(DCC), pelo Secretário Wladimir Valler 
Filho (ABC) e representantes do Ministério 
da Saúde, da Secretaria Nacional de Defe-
sa Civil do Ministério da Integração Nacio-
nal, da EMBRAPA e técnico da ABC. Na 
ocasião, foram negociados Acordos Básicos 
de Cooperação Técnica com os países visi-
tados e diagnosticadas demandas de coope-
ração em diferentes áreas.

A Defesa Civil foi reconhecida pelos 
Governos dos países incluídos no roteiro 
da missão como prioritária para receber co-
operação brasileira. Foi ressaltado especial 
interesse no manejo de desastres naturais e 
risco, além de capacitação e treinamento 
de pessoal para atuar nesse setor. A ABC e 
a Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional deverão 
organizar treinamento, no Brasil, de técni-
cos e especialistas caribenhos em desastres 
naturais no início de 2006. Está prevista a 
vinda, custeada pela Agência, de dois re-
presentantes por país, além de especialista 

Notícias
da “Regional Security System” (sediado em 
Bridgetown, Barbados) para treinamento, 
num período de duas semanas. O curso 
contará com aulas teóricas e práticas, além 
de visitas a algumas capitais brasileiras, 
onde serão apresentadas as soluções encon-
tradas pela SNDC para diversas situações 
de risco e catástrofes naturais.

Na área da agricultura, os Governos 
caribenhos consideraram prioritária a co-
operação brasileira em irrigação, manejo 
de recursos hídricos, redefinição da políti-
ca agrícola, treinamento e capacitação na 
área de frutas tropicais e aprimoramento 
da cultura da mandioca. Na área da saú-
de, foi dado seguimento às conversações 
sobre a assinatura, em futuro próximo, de 
Protocolo de Intenções entre o Brasil e os 
países do Caribe, que possibilitará o desen-
volvimento de melhores práticas no mane-
jo de programas nacionais de HIV/AIDS e 
capacitação na área de prevenção, controle 
e tratamento da enfermidade. Outros temas 
como treinamento de pessoal de saúde, va-
cinação e imunização, estabelecimento 
de um sistema de informação com vistas à 
elaboração de políticas nacionais de saúde 
também foram elencados como prioritários 
pelos Governos.

O Diretor da ABC, Embaixador Lauro 
Moreira, deverá realizar visita a esses países, 
no início de 2006, ocasião em que serão fir-
mados os Acordos Básicos de Cooperação 
Técnica propostos pelo Governo brasileiro 
e será dado seguimento às atividades de coo-
peração, a partir das demandas e prioridades 
definidas pelos países incluídos no roteiro 
da missão multidisciplinar.
[Mais informações pesquisar em notícias no sí-
tio www.abc.mre.gov.br]

Comunidades Costeiras  
do Nordeste são foco  
de Projeto de Cooperação 
com a FAO

A Secretaria Especial de Aqüicultura e Pes-
ca da Presidência da República (SEAP/PR) 
acaba de firmar um Termo de Cooperação 
Técnica com a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultu-
ra (FAO) com vistas ao desenvolvimento 
de um projeto voltado para a redução da 
pobreza nas comunidades costeiras do nor-
deste brasileiro. O projeto prevê a utiliza-
ção de técnicas simples de cultivo marinho 
e pesca voltadas para o desenvolvimento  
sustentável dos recursos da região, além do 
envolvimento de toda a comunidade local 
na co-gestão desses recursos. Os Estados 
que deverão se beneficiar, inicialmente, 
das ações dessa cooperação são Ceará, Rio 
Grande do Norte e Paraíba. A expansão do 
projeto para outros estados nordestinos já 
está nos planos da SEAP. 
[Mais informações pesquisar em notícias no sí-
tio www.abc.mre.gov.br]

Brasil intensifica 
cooperação técnica  
com Guiné-Bissau 

O Ministério das Relações Exteriores e o 
Ministério da Educação realizaram missão 
conjunta de cooperação técnica a Guiné-
Bissau no mês de outubro, a fim de inten-
sificar a cooperação com o país africano. A 
missão teve por fim avaliar o andamento 
das atividades de cooperação já implanta-
das naquele país, apresentar as experiências 
brasileiras na área de educação e identificar 
áreas com potencial para a elaboração de 
novos projetos. 

Durante a missão, as partes assinaram 
projeto para a criação do Centro de For-
mação Profissional e Promoção Social da 
Guiné-Bissau. Na ocasião, o Ministro da 
Reforma Administrativa, Função Pública 
e Trabalho da Guiné-Bissau, Dr. Carlos 
Mussa Balde, qualificou a iniciativa como o 
grande projeto para o desenvolvimento do 
país. A visão do ministro reflete a grande ex-
pectativa local em relação ao projeto, não 
só nos meios oficiais mas também junto ao 
público em geral, principalmente entre os 
jovens que vêem o centro como uma pro-
messa de futuro com grandes possibilidades 
de realização profissional.
[Mais informações pesquisar em notícias no sí-
tio www.abc.mre.gov.br]
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Sobre a presença do Governo Brasileiro  
em Timor-Leste
A Agência Brasileira de Cooperação tem 
uma presença marcante em Timor-Leste. 
Já lá vão quase seis anos e Timor-Leste ab-
sorve 40% do total da ajuda externa brasi-
leira. O balanço que podemos fazer é que 
a cooperação brasileira é extremamente 
positiva, direcionada para algumas áreas 
estratégicas do interesse de Timor-Leste. 
Essas áreas foram previamente identifica-
das, em conjunto, pelo nosso governo e 
pelo Governo brasileiro. Esses setores são 
educação, justiça, saúde e economia, esta 
sobretudo na área da agricultura e na área 
da cultura do café. Esses setores todos es-
tão em andamento positivo desde o fim do 
conflito, em 2000. A cooperação brasileira 
é bem focalizada nas áreas de necessidades 
identificadas por nós com o Governo brasi-
leiro. Os programas brasileiros têm tido im-
pacto visível nas regiões e nos setores para 
os quais estão direcionados. 

Sobre o Centro de Capacitação Técnica 
com o SENAI
Precisamente pelas dificuldades, pela falta 
de recursos humanos em todos os níveis, in-
cluindo na área de formação técnico-profis-
sional, temos nos beneficiado de programas 
e ajuda de muitos países, como Portugal, 
Estados Unidos, Singapura, Japão, Austrá-
lia, Nova Zelândia. Uma das áreas que nós 
acordamos com o Brasil para também dar 
alguma atenção é precisamente na capaci-
tação técnica profissional. Este programa é 
extremamente importante porque preenche 
uma das lacunas do nosso país em termos 
de formação técnica média profissional.

Sobre o Programa na área de DST-AIDS
O problema de HIV-AIDS (HIV-SIDA, 
como nós dizemos em Timor-Leste) ain-
da é um problema pequeno no nosso país. 
O índice de infecção é bastante reduzido. 
Mas porque temos aqui muitos problemas 
que têm a ver com subnutrição, tuberculo-
se e malária, as condições para  propagação 
do HIV-AIDS estão aí. Se não houver um 
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programa de prevenção muito sério, mui-
to ativo, podemos ter uma epidemia neste 
país. Os casos que nós já temos estão agora a 
merecer atenção do programa da ABC, por 
meio de tratamento para 100 doentes.  A 
cooperação brasileira também vai fornecer, 
por intermédio da UNICEF, alguns pacotes 
de prevenção, tratamento e educação para 
a nossa população, o que vai ser vital para 
primeiro dar assistência àqueles que já estão 
infectados – felizmente os casos a tratar ain-
da são poucos. Sobretudo, esperamos pres-
tar atenção ao aspecto da prevenção, que é 
vital para podermos derrotar esta doença.

Sobre o projeto de cafeicultura
O projeto de apoio do Brasil à cultura do 
café é um dos mais importantes do nosso 
ponto de vista. Todos eles mencionados (os 
outros projetos) são também importantes, 
mas o do café é em particular importante 
precisamente porque ainda é a nossa maior 
exportação e, obviamente, sem ofensa aos 
nossos irmãos do Brasil, o nosso café pa-
rece ser o melhor do mundo. Talvez não 
concorrendo com o do Brasil, não é? Mas 
o problema é que esse café perdeu alguma 
credibilidade durante o período da ocupa-
ção indonésia, durante os 24 anos passados. 
Essa ajuda brasileira visa, precisamente, 

plantar novas árvores de café e cuidar da 
qualidade. O nosso café é, sobretudo, um 
café arábico orgânico. Temos que conquis-
tar um nicho de café orgânico arábico no 
mundo.  Essa ajuda (cooperação brasileira) 
é extremamente importante para a recupe-
ração do nosso café e para que Timor-Leste 
possa reconquistar um pequeno nicho do 
mercado internacional do café.

Sobre a cooperação na área da Justiça
O setor da Justiça é um dos setores mais 
frágeis do nosso país, pela ausência de ju-
ristas com formação técnico-profissional 
suficiente e pela falta de experiência dos 
nossos poucos juristas. Com a cooperação 
brasileira no setor de justiça, neste momen-
to já estamos a ter em funcionamento, em 
Timor-Leste, pelo menos quatro juristas 
brasileiros. Nós estamos profundamente 
agradecidos pelo fato de o Brasil ter respon-
dido tão rapidamente, tão prontamente ao 
nosso apelo, de há cerca de um ano, para 
nos acudir com apoio nesse setor. 

Agradecimentos
Quero agradecer a todos os nossos amigos 
na ABC, todo o Governo brasileiro, e obvia-
mente, a todo o povo brasileiro pelo carinho 
e pela amizade com que tem acarinhado o 
Timor-Leste, o único país da expansão por-
tuguesa na Ásia e o oitavo membro da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Queremos que mais brasileiros vi-
sitem o nosso país e estamos profundamen-
te gratos pelo fato de 40% da cooperação 
brasileira (do total da cooperação externa), 
em termos financeiros e de volume, serem 
concentrados em Timor-Leste. Esperamos 
que isso continue por alguns anos mais, até 
consolidarmos a paz e o desenvolvimento  
neste país. Obrigado e que Deus vos aben-
çoe a todos. 

(Entrevista concedida a Ivan Canabrava 
durante as filmagens de documentário so-
bre a Cooperação Técnica brasileira em 
Timor-Leste).

Ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, 
José Ramos Horta.


