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 Obrigado a todos pela vossa presença aqui hoje.
 Tal como referiu Sua Excelência o Primeiro-Ministro, esta primeira
Conferência Internacional de Díli surge num momento importante,
visto coincidir com o 20.º aniversário da criação do Tribunal
Internacional do Direito do Mar, um dos principais órgãos
estabelecidos sob a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar para arbitrar e resolver pacificamente disputas marítimas entre
Estados costeiros, de acordo com o direito internacional.
 Num clima de crescentes tensões em torno de zonas marítimas, de
disputas sobre recursos escassos (tanto em terra como no mar) e de
um equilíbrio frágil de poder entre Estados, é o direito internacional
que traz ordem ao caos. Constitui uma força niveladora nos jogos de
poder entre Estados grandes e pequenos e apresenta um caminho
rumo à paz.
 Timor-Leste conhece a importância de um Estado de direito, tendo
emergido de décadas de ocupação e de conflito violento. A nossa
pequena nação-ilha tornou-se orgulhosamente um novo membro da
comunidade internacional e um acérrimo defensor do direito
internacional.
 No curto período desde que conquistou a sua independência, TimorLeste já recorreu a tribunais de direito internacionais para resolver
disputas com outros Estados de forma pacífica. Pedimos agora às

Nações Unidas que nos ajudem com a nossa disputa relativa ao Mar de
Timor, através de um processo de conciliação estruturada.
 Timor-Leste reconhece o papel dos órgãos judiciais e arbitrais
internacionais na aplicação e interpretação da Convenção, trazendo
certeza à governação dos mares e reduzindo os conflitos por todo o
mundo.
 O principal órgão especializado para a arbitragem de disputas
marítimas sob a Convenção é o Tribunal Internacional do Direito do
Mar. Estabelecido ao abrigo da própria Convenção, o TIDM é um órgão
judicial independente, composto por 21 membros da mais elevada
reputação ao nível de justiça, integridade e competência na área do
direito do mar. O TIDM foi criado especialmente com a finalidade de
adjudicar disputas relacionadas com a interpretação e aplicação da
Convenção.
 É para nós uma grande honra e distinção receber hoje em Timor-Leste
o atual Presidente deste distinto Tribunal, o Dr. Vladimir Golitsyn.
 O Juiz Golitsyn é um dos maiores peritos ao nível mundial em direito
internacional e em direito do mar. Foi membro do TIDM durante sete
anos, antes de ser nomeado Presidente em 2014.
 Durante o seu tempo no Tribunal foi árbitro em casos marcantes, como
por exemplo a disputa em torno da delimitação da fronteira marítima
entre o Bangladesh e o Myanmar. Atualmente preside ao caso que opõe
o Gana à Costa do Marfim relativamente à fronteira marítima entre
ambos no Oceano Atlântico.
 Antes de ser nomeado para o Tribunal o Juiz Golitsyn foi Chefe da
Divisão de Direito Internacional Público no Ministério dos Negócios
Estrangeiros da antiga URSS, tendo liderado delegações em várias
negociações sobre pescas, navegações e questões relativas a fronteiras
marítimas. Possui igualmente um doutoramento sobre o regime
jurídico na Antártida.
 O Juiz Golitsyn trabalhou para o Conselho Jurídico das Nações Unidas
e ocupou o cargo de Diretor da Divisão das Nações Unidas para os

Assuntos dos Oceanos e o Direito do Mar, a mais importante agência
da ONU a supervisionar a implementação da Convenção sobre o Direito
do Mar.
 O Juiz Golitsyn é ainda o Vice-Presidente da Associação Russa de
Direito Marítimo e Professor de direito internacional na Universidade
Estatal de Moscovo e no Instituto de Relações Internacionais de
Moscovo. É autor de três livros e de diversos artigos sobre direito
internacional, a Antártida, o direito do mar e o direito ambiental.
 É para nós um privilégio ter connosco uma mente jurídica tão distinta
e brilhante a abrir esta primeira Conferência Internacional de Díli
sobre Fronteiras Marítimas e o Direito do Mar. Juiz Golitsyn, obrigado
e bem-vindo…

