Breve biografia sobre o Ministro Gusmão

Sua Excelência Kay Rala Xanana Gusmão é ex-Presidente da República,
ex-Primeiro-Ministro e o atual Ministro do Planeamento e Investimento
Estratégico do Governo de Timor-Leste. Sua Excelência também detém
atualmente o cargo de Ministro Mentor e é o Negociador Principal para as
negociações das fronteiras marítimas de Timor-Leste com a Indonésia e
com a Austrália.
Após a morte do líder da resistência, Nicolau Lobato, em dezembro de
1978, Xanana Gusmão reorganizou e liderou a luta pela independência, que
durou 24 anos. Sua Excelência foi eleito líder da Resistência em 1981 e
Comandante-em-Chefe das Forças Armadas de Libertação Nacional de
Timor-Leste (FALINTIL). O agora Ministro, Xanana Gusmão, foi capturado a 20 de Novembro de
1992 e passou os sete anos seguintes numa prisão indonésia antes de ser libertado em Setembro de
1999.
Após a restauração da independência, Sua Excelência serviu como o primeiro Presidente da República
da nova nação de Timor-Leste, de maio de 2002 até maio de 2007, e depois foi Primeiro-Ministro, a
partir de agosto de 2007. O Ministro Gusmão esteve pessoalmente empenhado no restabelecimento
das relações entre Timor-Leste e a Indonésia. Ao fazê-lo, contribuiu para alcançar a reconciliação
entre as duas nações que, caso contrário, poderiam ter enfrentado um curso de instabilidade.
O Ministro Gusmão renunciou voluntariamente ao cargo de Primeiro-Ministro, em Fevereiro de 2015,
para permitir que uma nova geração de líderes desenvolvesse a nação. Esta transição é praticamente
inigualável na história política moderna, e pós-colonial, e apresenta um contraste com o padrão dos
países recém-estabelecidos, nos quais os seus líderes se agarram ao poder político por um longo
período.
Sua Excelência recebeu inúmeros prémios e distinções de governos e organizações de todo o mundo,
incluindo o Doutoramento Honoris Causa de universidades da Austrália, Portugal, Brasil, Japão e
Malásia (mais recentemente, em dezembro de 2015, o ministro Gusmão foi distinguido com o
Doutoramento Honoris Causa em Letras, da Universidade de Melbourne, Austrália). Notável, entre
várias outras distinções recebidas, é a mais alta medalha de honra indonésia que lhe foi atribuída em
2014, e também o grau de Cavaleiro Honorário da Grande Cruz da Ordem de São Miguel e de São
Jorge, que foi concedido a Sua Excelência por Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, em 2003.

