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Bangsa-Bangsa Di Timor Timur 

Rua Jose Estevao, 135 A, 
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Fax: (351-1) 314 00 06 

Portugal, Indonesia, . 
EVA, MOl,:ambique e 

Macau 

Nestes paises, as Nar;oes 
Unidas celebraram um acordo 
com a Organizar;ao 
Internacional para as Migrar;oes 
(OIM), para que se encarreguem 
de levar a cabo a consulta aos 
Timorenses que neles res idem. 

Cabe, assim, a OIM 
organizar ai 0 processo de 
recenseamento e os centros de 
voto. 

Naturalmente, a 
reponsabilidade ultima pela 
condur;ao do processo de 
consulta popular e das Nar;oes 
Unidas. . 

TIMOR LESTE 
. PASSO A PASSO: .• 
OS ULTIMOS SEIS 

MESES 

16 de Junho de 1999 

Mensagem do Secrettirio-Geral 
ao Povo de Timor Leste 

"A consulta popular nao tern que ver com ganhar ou perder 
uma competi9ao. E a vossa oportunidade de solucionar pacificamente a 
questao de Timor Lcste. E a vossa oportunidade de lan9ar uma nova 
era de reconcilia9ao. A paz e uma prenda que todos os Timorenscs 
orientais podem partilhar. Chegou a hora de todos v6s, seja qual for 0 

resultado que preferirdes, desempenhardes 0 vosso papel para promover 
o dialogo e a reconcilia9ao. 

As Na90es Unidas trabalharao com ambos os lados, para 
promovcr 0 processo de reconcilia9ao, para que, independentemente 
do resultado, todos os lados venham a trabalhar por urn futuro melhor 
para Timor Leste." 



• 

lOde Junho de 1999 Dec/arafoes tl saida do Conselho de Seguranfa 

Francese Vendrell, Director, Divisiio da Asia e do Pacifico, Departamento 
de Assuntos Politicos 

"Penso que devo tornar bern claro, uma vez mais, que a consulta sera livre e 
justa ou nao se realizara..." 

26 de Maio de 1999 Dec/ara~jjes d solda do Conselho de Seguranra 

Presidente do Conselho de Seguranra Denis Dangue Rewaka (Gabiio) 

"Os membros do Conselho de Seguran.;a expressaram a sua profunda preocupa.;ao 
perante a situa.;ao, em termos de seguran.;a, descrita no relatorio do Secretario-Geral, 
e reiteram 0 seu desejo de urn futuro pacifico para Timor Leste." 

10 de Maio de 1999 Encontro com a Imprensa 

Francese Vendrell, Director, Divisiio da Asia e do Pacifico, Departamento de Assuntos 
Politicos 

"Ate meados de Junho, devemos ter todo 0 pessoal colocado em Timor Leste. Esse pessoal 
consistira em aproximadamente 600 funcionarios internacionais, 400 dos quais serao, com 

toda a probabilidade, funcionarios responsaveis pelo recenseamento e membros das mesas das assembleias de 
voto; havera ainda, pessoal de base, constituido por cerca de 15 a 18 elementos - conselheiros politicos e civis 
da missao. Espcra-se que 0 chefe da missao chegue ao territorio a 20 de Maio e que urn numero indeterminado 
de agentes da policia civil esteja ali 0 mais tardar em meados de Junho ... " 

5 de Maio de 1999 Conferencia de Imprensa 

Secrettirio-Geral Koji Annan, Ministro dos Negocios Estrangeiros Ali Altas 
(Indonesia) e Ministro dos Negocios Estrangeiros Jaime Gama (Portugal), 
apos a assinatura de um acordo sobre Timor Leste 

"0 pessoal das Na.;oes Unidas esta ja a caminho da regiao, para come.;ar a preparar a consulta popular. 
Todos nos estamos decididos a garantir que seja justa, livre e completa. Se quisermos cumprir esta promessa, 
as Na.;oes Unidas deverao poder trabalhar livremente e num clima de seguran.;a ... " 



23 de Abril de 1999 12:25 H (hora de Nova lorque) 

Secrettirio-Geral Kofi Annan, Ministro dos Negocios Estrangeiros Ali 
Altas (Indonesia) , Ministro dos Negocios Estrangeiros Jaime Gama 
(Portugal) e Jamsheed Marker, Representante Pe.uoal do Secrettirio
Geral para Timor Leste - Conferencia de Imprensa 

"Depois de uma serie de encontros muito produtivos e bern sucedidos, 
temos urn acordo entre a Indonesia e Portugal sobre a questao de Timor 
Leste." 

15 de Abril de 1999 
12:00 H (Irora de Nova lorque) 

Embaixador Jamsheed Marker, Representante Pessoal do Secrettirio-Geral para 
Timor Leste 

"Na proxima semana, no dia 21, realiza-se 0 encontro de altos funciomirios sobre 
Timor Leste. E a 22 e 23, 0 Secretario-Geral tera encontros com os Ministros dos 
Negocios Estrangeiros da Indonesia e de Portugal. Esperamos que, apos essas 
discussoes, haja urn acordo para avanyar para a fase seguinte, que e a apresentayao 
de uma proposta de autonomia para 0 processo de consulta ao povo de Timor Leste 
sobre se aceita a proposta ou a rejeita." 

14 de Abril de 1999 Enconlro com a imprensa 

Porta-voz da ONU, Fred Eckhard 

"0 ponto de partida para a reconciliayao e a paz em Timor Leste deveria ser 0 

compromisso de todos no senti do de por termo Ii escalada da violencia e da tensao ... " 

10 de Mar\!o de 1999 18:30 H (hora de Nova lorque) 

Ministro dos Negocios Estrangeiros Ali Alatas (Indonesia) - Conferencia de Imprensa 

" Apesar de termos ainda algumas dificuldades em relayao a alguns aspectos do texto, 
continuo a esperar que sejamos ainda capazes de 0 terminar a tempo ... " 

10 de Mar\!o de 1999 18:30 H (hora de Nova lorque) 

Ministro dos Negocios Estrangeiros Jaime Gama (Portugal) - Conferencia de 
Imprensa 

"Estou preocupado com todas estas iniciativas. Mas estou certo da credibilidade da 
ONU para prosseguir estas negociayoes. Nao sao negociayoes face is para n'?1hum 
de nos. Espero que do lado indonesio as ideias estrategicas fundamentais no que se 
refere a uma consulta da ONU, a uma consulta democratica e livre aos Timorenses, 
Ii opyao entre autonomia e independencia sejam abertas. E que possamos dar passos 
positivos no futuro sobre estas questoes ... " 



II de Fevereiro de 1999 13:00 H (hora de Nova lorque) 

Secretario-Geral Kofi Annan - Dec/araroes a Imprensa 

"Sinto-me encorajado pelos esfor90s que visam criar urn mecanismo para 
promover a paz e a estabilidade em Timor Leste, esfor90s a que estou disposto 
a dar todo 0 meu apoio." 

8 de Fevereiro de 1999 18:00 H (hora de Nova lorque) 

Embaixador Jamsheed Marker, Representante Pessoal do Secretario-Geral para Timor 
Leste Ministro dos Negocios Estrangeiros Ali Altas (Indonesia) e Ministro dos Negocios 
Estrangeiros Jaime Gama (Portugal) - Conferencia de Imprensa 

"Temos uma proposta de acordo em aprecia91io, que explica as opinioes de ambas as 
partes, e 0 desejo de alcan9ar urn acordo sobre uma proposta de autonomia ... " 

Conferencia de Imprensa 13:00 H (hora de Nova lorque) 

"Chegamos agora a urn entendimento, ate onde foi possive!.. Num certo sentido, e como se descesse 
a cortina, no final da primeira fase das nossas negocia90es, e estivesse prestes a subir, para dar inicio ao 

d " . segun 0 acto ... 

29 de Janeiro de 1999 13:30 H (hora de Nova lorque) 

Embaixador Fernando Neves (Portugal) - Declararoes 

"Temos de por termo a violencia em Timor Leste. Caso contrario, todo 0 processo 
poderia ser prejudicado ... " 

29 de Janeiro de 1999 13:30 H (hora de Nova lorque) 

Embaixador Jamsheed Marker, Representante Pessoal do Secretario-Geral para 
Timor Leste 

"Levamos a cabo intensas discussoes sobre propostas de autonomia. Quando sai da 
sal a nao havia sangue no tapete. Podeis entrar ever com os vossos olhos ... " 

28 de Janeiro de 1999 13:30 H (hora de Nova lorque) 

"Vamos concentrar os nossos esfor90s na proposta da ONU de uma autonomia alargada 
para Timor Leste. Esperamos conseguir urn acordo sobre isso. Mas sou urn diplomata e nao urn adivinho. E 
certo que 0 c1ima e positivo ... " 


