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Conciliação Obrigatória das Nações Unidas   
A disputa sobre fronteiras marítimas entre Timor-Leste e a Austrália tem estado em processo de conciliação, no âmbito 
da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), desde abril de 2016. Desde então, tiveram lugar 
várias reuniões em Haia, Singapura, Washington e Copenhaga. No decorrer da conciliação, vários resultados foram 
alcançados, incluindo No decorrer da conciliação foram alcançados diversos resultados, incluindo a notificação de 
Timor-Leste no sentido da denúncia do CMATS e o seu subsequente término, em 10 de Abril de 2017 . As negociações 
continuarão ao longo do ano, de forma confidencial, antes da conclusão da conciliação obrigatória, prevista para 
setembro de 2017. Ambos os países, Timor-Leste e a Austrália, confirmaram que participarão no processo de boa-fé, 
com vista a chegar a um acordo sobre as fronteiras marítimas, durante o período de conciliação. Para mais detalhes 
sobre o progresso da conciliação, visite o portal www.gfm.tl. 

S.E. Ministro Kay Rala Xanana Gusmão, Chefe da Equipa 
de Negociações, encontra-se com o Secretário-Geral das 
Nações Unidas António Guterres, no 3 de abril de 2017

(E-D) O Ilustre Kevin Rudd, ex-Primeiro-Ministro Australiano; 
S.E. Ministro Kay Rala Xanana Gusmão, Chefe da Equipa 
de Negociações; S.E. Juiz Philip Raposa; e o Ilustre Tony 
Cabral, Representante da Casa dos Representantes de 
Massachusetts

Após as reuniões de conciliação em Washington, em março 
de 2017, o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, 
visitou Nova Iorque para se encontrar com o Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Eng.º António Guterres. O Ministro Gusmão, 
atualizou o Secretário-Geral da ONU sobre o processo de 
conciliação de fronteiras marítimas e manifestou o seu apoio às 
reformas propostas pelo Secretário-Geral para as Nações Unidas.

Em Nova Iorque, o Ministro Xanana Gusmão esteve também 
presente, enquanto orador principal, num painel de discussão 
da Asia Society sobre o percurso de Timor-Leste rumo à 
independência, bem como do esforço do país na obtenção de 
fronteiras marítimas. A discussão foi moderada pelo ex-Primeiro-
Ministro australiano, Kevin Rudd. Outros participantes incluíram 
a Diretora Executiva do GFM, senhora Elizabeth Exposto, o 
diplomata residente na Sociedade da Ásia e ex-assistente do 
Secretário de Estado dos Estados Unidos para os assuntos do 
Leste Asiático e do Pacífico, Danny Russell, o Representante 
do Estado Tony Cabral, o respeitado jurista americano com uma 
longa história em Timor-Leste, o juiz Phillip Rapoza, e o Chefe 
de Gabinete do ex-Primeiro-Ministro britânico Gordon Brown, 
o senhor David Muir. O senhor Rudd disse que espera que a 
Austrália encontre uma solução para o assunto de fronteiras 
marítimas. 

Visita aos Estados Unidos da América 

O Gabinete das Fronteiras Marítimas é o Secretariado do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas, que é 
responsável pela negociação de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia e com a Austrália.
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Gabinete das Fronteiras Marítimas 
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas 
Governo da República Democrática de Timor-Leste 
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+670 7742 5544 
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Investidura da Ordem de Timor-Leste
A Ordem de Timor-Leste é a condecoração com maior prestígio e 
dignidade da nação, refletindo a gratidão e o reconhecimento de 
Timor-Leste àqueles cujas iniciativas e ações tenham beneficiado 
o povo timorense. Até à data, a Ordem de Timor foi outorgada a dois 
eminentes apoiantes de Timor-Leste. Durante a sua visita a Washington 
em 23 de março de 2017, o Chefe da Equipa de Negociações, 
Ministro Xanana Gusmão, investiu com a medalha da Ordem de 
Timor o Senador Jack Reed. O Senador Reed foi um longo apoiante 
da causa de independência de Timor-Leste, ajudando a aumentar a 
consciencialização e a atrair a atenção internacional para a luta pela 
soberana timorense, na década de 1990.  

O Representante Tony Cabral veio de Massachusetts, nos Estados 
Unidos, para visitar Timor-Leste e receber a medalha da Ordem de 
Timor-Leste, a 23 de maio de 2017. O Representante Cabral foi um 
incansável defensor dos direitos e liberdades dos timorenses nos 
mais altos níveis nos Estados Unidos. Na altura, liderou a submissão de 
legislação à Assembleia Legislativa de Massachusetts para sancionar 
empresas e negócios na ou com a Indonésia, isto nos finais da década 
de 1990. O representante Cabral, para além de um bom amigo de Timor-
Leste, é um forte defensor do direito dos timorenses em garantir a 
delimitação definitiva de fronteiras marítimas.

 (E-D) S.E. Domingos Sarmento Alves, Embaixador de Timor-
Leste para os EUA; O Ilustre James Diossa, Presidente da Câmara 
de Central Falls, Rhode Island; O Ilustre Jack Reed, Senador de 
Rhode Island; e S.E. Ministro Kay Rala Xanana Gusmão, Chefe da 
Equipa de Negocições

O Ilustre Tony Cabral com a 
Diretora Executiva do Gabinete 

das Fronteiras Marítimas, Elizabeth 
Exposto, alguns funcinários e 

convidados

 (E-D) S.E. Dr. Rui Maria de Araújo, Primeiro-Ministro; O Ilustre 
Tony Cabral, Representante da Casa dos Representantes de 
Massachusetts; e S.E. Dr. José Ramos-Horta, Prémio Nobel 
da Paz, ex-Presidente da República, e ex-Primeiro-Ministro 
de Timor-Leste, em 23 de maio de 2017

A equipa do GFM com os participantes da sessão informativa

Sessões Informativas do Gabinete das Fronteiras Marítimas 
O Gabinete das Fronteiras Marítimas continuou a informar as organizações, grupos comunitários e religiosos, e a 
sociedade civil em geral, sobre os esforços desenvolvidos por Timor-Leste para assegurar a delimitação definitiva de 
fronteiras marítimas. Foram efetuadas sessões informativas à La’o Hamutuk, ao Clube de Inglês da Universidade Nacional 
Timor Lorosa’e e à Igreja Protestante em Timor-Leste, o Sínodo. 

O Conselho Americano de Jovens Líderes Políticos (ACYPL) 
é uma organização sem fins lucrativos que promove o 
entendimento global e contribuiu para criar relacionamentos 
entre os líderes da próxima geração, em todo o mundo. 
O Governo de Timor-Leste e a ACYPL estabeleceram 
uma parceria para oferecer aos jovens líderes políticos o 
contato com diferentes ambientes e perspetivas políticas 
para melhorar sua capacidade. O programa de intercâmbio 
da ACYPL é oferecido a participantes internacionais da 
Indonésia, Malásia, Myanmar, Filipinas e Tailândia, e agora, 
também, a Timor-Leste. Uma delegação de cinco altos 
representantes da ACYPL visitou Timor-Leste, em março 
de 2017, para conhecer melhor o país. Em outubro, uma 
delegação de jovens líderes políticos timorenses irá passar 
cerca de 6 semanas nos Estados Unidos, no âmbito deste 
programa de intercâmbio. 

 (E-D) O Ilustre Aaron Lawlor, Presidente da Lake County Board, 
Illinois; Stacey Walter Fujii, Presidente do CAJLP; Ellie Casson, 
Gabinete de Assuntos Governamentais e Parcerias Estratégicas, 
Airbnb; Libby Rosenbaum, Diretora Executiva do CAJLP; S.E. Dr. 
Rui Maria de Araújo, Primeiro-Ministro; e o Ilustre James Diossa, 
Presidente da Câmara de Central Falls, Rhode Island

Workshop em 
Singapura sobre 
Fronteiras Marítimas 
O Centro Internacional Meridian em Washington, 
em parceria com o Departamento de Estado 
dos Estados Unidos da América, financiou a 
participação de dois funcionários do Gabinete 
das Fronteiras Marítimas no Workshop sobre 
Fronteiras Marítimas, que teve lugar entre os dias 
6 e 8 de junho de 2017, na Universidade Nacional 
de Singapura. O workshop foi organizado pelo 
Centro de Direito Internacional (CIL) e pelo 
Centro Nacional Australiano para os Recursos e 
Segurança dos Oceanos (ANCORS).

Os participantes 
com os 
treinadores, os 
facilitadores e os 
observadores, 
no 6 de junho de 
2017. Fonte: UNS 
Centro de Direito 
Internacional 

Colóquio sobre o processo de Conciliação Obrigatória 
no âmbito da CNUDM: Timor-Leste versus Austrália, em 
Singapura
O Gabinete das Fronteiras Marítimas participou num colóquio no Centro de Direito Internacional da Universidade Nacional 
de Singapura, organizado pelo professor S. Jayakumar e pelo professor Tommy Koh, contanto com a presença dos 
especialistas professor Robert Beckman e o Dr. Hao Duy Phan, enquanto membros do painel. A discussão centrou-se no 
processo de conciliação entre Timor-Leste e Austrália, abordando-se as especificidades da CNUDM e o direito do mar. 
Os participantes neste painel concordaram que embora a conciliação não possa servir todas as disputas, este primeiro 
processo de conciliação a ter lugar na história, iniciado por Timor-Leste nos termos da CNUDM, parece estar a progredir 
com sucesso e pode ter um impacto significativo nas resoluções de disputas no futuro. 

As sessões incluíram os aspetos mais 
importantes no que respeita a negociações e 
delimitação de fronteiras marítimas, incluindo 
a aplicação da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, as linhas de base e 
a interpretação de gráficos. Foram usados 
exemplos reais de todo o mundo, identificando 
fatores que podem afetar as negociações e a 
delimitação de fronteiras marítimas. 

Várias agências governamentais estiveram 
representadas neste workshop, nomeadamente, 
provenientes da Austrália, Camboja, Indonésia, 
Japão, Coreia, Malásia, Myanmar, Palau, Filipinas, 
Singapura, Ilhas de Salomão, Taiwan, Tailândia, 
Timor-Leste, Vietname e EUA.    

Programa de Intercâmbio do Conselho Americano de 
Jovens Líderes Políticos
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