
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DISCURSO: 

 

SUA EXCELÊNCIA MINISTRO DA DEFESA  

BRIG.GEN (REF) FILOMENO DA PAIXÃO DE JESUS 

NAS CELEBRAÇÕES DO 92º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO  

EXÉRCITO POPULAR DA LIBERTAÇÃO DA  

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

 
 

DÍLI, 25 DE JULHO 2019  
EMBAIXADA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

 DÍLI, TIMOR-LESTE 



Sua Excelência Embaixador da Reública Popular da China em 

Timor-Leste, DR. Xiao Jianghou; 

 

Sua Excelência Chefe de Estado-Maior das FALINTIL-Forças 

de Defesa de Timor-Leste, Major-General Lere Anan Timur; 

 

Sua Excelência Comandante-Geral, Comissário Faustino da 

Costa; 

 

Excelentíssimos Senhores Embaixadores aqui presentes;  

 

Prezado amigo Adido da Defesa junto à República Popular  

da China em Timor-Leste, Coronel Huang Damin ; 

 

Distintos Convidados ; 

Senhoras e Senhores 

 

Em primeiro lugar, permitam-me agradecer ao Senhor 

Embaixador e ao Adido da Defesa, Coronel Damin por me 



terem endereçado o honroso convite para juntos 

celebrarmos este dia especial do vosso adorável país, o 

aniversário da fundação do Exército Popular de Libertação. 

  

Em Segundo, gostaria de aproveitar esta oportunidade para, 

especialmente, congratular a Exército Popular de Libertação 

da República Popular da China, por este dia. 

A República Popular da China foi um dos primeiros países 

que oficialmente esreitou laços diplomáticos com o recente e 

restaurado país Timor-Leste. Desde 2002 que esta 

aproximação entre os dois países continuou a crescer e a 

espandir-se em várias áreas como a educação, saúde, 

infraestruturas, segurança e defesa.  

 

Ainda que estes dois países soberanos tenham iniciado as 

suas relações oficiais num passado recente, o que é certo é 

que estes dois povos tiveram o primeiro contacto há muitos 

séculos atrás, pelo que a amizade entre estas duas nações 

não é recente. 



Timor-Leste regozija-se por ter a China como parceiro e 

amigo. Os dois países estão comprometidos para 

futuramente elevar e fortalecer quer as relações 

diplomáticas como as relações entre a nossa sociedade, 

baseadas em confiança e respeito mútuo.  

  

Timor-Leste construiu todo o seu estado a partir do zero; as 

nossas infra-estruturas foram totalmente destruídas  devido 

à guerra. Timor-Leste tem a sorte de ter amigos e parceiros 

fiáveis como a China, os Estados Unidos da América, o Japão, 

a Austrália, a Coreia do Sul, os países de língua portuguesa e 

os Estados-membros da ASEAN que contribuem 

incansavelmente para a (re)construção do estado e da nação 

de Timor-Leste.  

Timor-Leste é profundamente apreciador do apoio e da 

vossa parceria inabalável. Como novo estado, Timor-Leste 

continua a reforçar as suas relações com vários países 

parceiros e a explorar novas áreas de parceria e cooperação. 

No contexto das relações bilaterais entre Timor-Leste e a 



China, Timor-Leste continua fortemente empenhado em 

elevar e solidificar as suas relações com o seu amigo, 

parceiro e vizinho asiático, a China. 

Excelências, Senhoras e Senhores 

As relações bilaterais entre Timor-Leste e a China abrangem 

vários domínios, mas permitam-me que aprecie 

especificamente a cooperação bilateral nos sectores da 

defesa e da segurança. Após a guerra, Timor-Leste 

sabiamente decidiu transformar suas forças de guerrilhas 

em forças armadas convencionais, criando aquilo que hoje 

são as F-FDTL. A transformação da defesa não é fácil. Timor-

Leste precisou de procurar formas e meios para construir e 

modernizar as suas forças armadas e, isto continua a ser um 

esforço contínuo. A China, entre outros parceiros, estende a 

sua mão amiga a Timor-Leste, participando no 

desenvolvimento e modernização das forças de defesa de 

Timor-Leste ou as F-FDTL, incluindo o reforço de 

capacidades para o pessoal civil e das infra-estruturas do 

Ministério da defesa 



Como uma força de defesa recém-transformada, as F-FDTL 

continuam a aprender com a China e vários países parceiros 

na sua construção e modernização. Timor-Leste inspira-se 

na massiva transformação do exército de libertação do povo 

(PLA); um exército que estava equipado com equipamentos 

e infraestruturas rudimentares e, que agora, tornou-se uma 

força de classe mundial que continua a mostrar o máximo 

profissionalismo, integridade e respeito pela autoridade e 

leis e normas internacionais. 

Ao longo dos anos, a China tem continuamente demonstrado 

um empenho incansável em apoiar Timor-Leste na 

construção e modernização das F-FDTL em áreas como o 

reforço de capacidades, infra-estruturas e programas de 

intercâmbio. A China também apoia o reforço de 

capacidades para o pessoal civil do Ministério da defesa; 

alguns dos funcionários civis do Ministério tem prosseguido 

vários treinamentos e estudos na China. Alguns ainda estão a 

estudar na China, enquanto que outros voltaram e estão 



neste momento a contribuir com o seu valioso conhecimento 

e experiência obtidos da China. 

Uma das principais prioridades do VIII Governo 

Constitucional é a diplomacia na área da defesa. O Governo, 

especialmente o Ministério da Defesa continuará na procura 

de  criar parcerias e cooperação com vários países parceiros, 

incluindo a China para reformas no setor de defesa. Não só 

procura prosseguir a cooperação bilateral, este Governo 

especialmente o Ministério da Defesa atribui grande 

importância na participação em vários fóruns regionais e 

globais sobre defesa e segurança. Fóruns como o Fórum de 

Pequim Xiangshan, o Fórum Tokyo Defense, o Diálogo 

Internacional de Defesa em Jacarta, o Diálogo de Shangri-la, 

o Fórum Regional da ASEAN, o Fórum de Segurança 

Internacional de Moscovo, entre outros fóruns regionais e 

globais, são importantes plataformas em que os desafios 

comuns de defesa e segurança são discutidos de forma 

franca, sincera e, mais importante, para trocar opiniões e 

buscar soluções comuns para as questões comuns que 



enfrentam a Região e o Mundo. Como crente no 

multilateralismo e acérrimo defensor das leis internacionais, 

sou da opinião que a cooperação sobre a confrontação, o 

diálogo sobre a disputa é sem sombra de dúvidas, a única 

forma criar e manter a paz e a estabilidade no Mundo. 

 

Excelências, Senhoras e Senhores, 

Já disse o suficiente. Antes de concluir as minhas 

observações, permitam-me, mais uma vez, felicitar a China 

por este aniversário da Fundação do Exército de Libertação 

do Povo. Timor-Leste estende a sua maior apreciação pelo 

tipo de apoio e parceria no sector da defesa com a China, 

estou certo de que ambos os países estão igualmente 

empenhados em reforçar esta relação no futuro.  

Dito isto, convido-vos agora a todos a juntarem-se a mim 

num brined, para celebrar o 92 º aniversário da Fundação do 

Exército de Libertação Popular da República Popular da 

China e para prosperidade para os nossos dois povos.  

  

Agradeço a todos pela gentil atenção. 

 


