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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.

Na sequência da assinatura do Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália, na sede das 
Nações Unidas em Nova Iorque, a 6 de março de 2018, o Gabinete das Fronteiras Marítimas tem vindo a partilhar 
informações sobre o processo de conciliação e sobre o Tratado de Fronteira Marítima em Timor-Leste, bem como 
internacionalmente.  

Novas Fronteiras: Conciliação Histórica de Timor-Leste sobre as Fronteiras Marítimas 
O Gabinete das Fronteiras Marítimas publicou um livro que relata a experiência de Timor-Leste no primeiro processo 
de conciliação obrigatória de sempre, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), o 
qual levou à assinatura do novo Tratado de Fronteira Marítima, abrindo assim um novo capítulo na soberania plena de 
Timor-Leste. O livro foi produzido em português, inglês e tétum. Sua Excelência Xanana Gusmão, Chefe da Equipa de 
Negociações, lançou o livro no Arquivo e Museu da Resistência Timorense, a 30 de agosto de 2018. Esta data assinala 
o 19º aniversário do referendo da independência de Timor-Leste, bem como o primeiro aniversário do relevante acordo 
de princípio sobre a fronteira marítima, assinado em Copenhaga. O livro foi também lançado pelo Chefe da Equipa de 
Negociações em Lisboa, Portugal, a 19 de outubro. 

Curta-Metragem sobre as Fronteiras Marítimas de Timor-Leste
O Gabinete das Fronteiras Marítimas produziu uma curta-metragem descrevendo o processo de conciliação obrigatória 
que levou à assinatura do Tratado de Fronteira Marítima com a Austrália. O filme foi transmitido nos canais televisivos 
nacionais e nas redes sociais. Foi ainda exibido no Cineplex Platinum, no Timor Plaza. O Cinema Lorosae está 
atualmente a exibir o filme em todo o país, tendo já sido reproduzido para o público do Suai, Ainaro, Manu Fahi, Aileu, 
Bobonaro, Ermera e Díli. 

“Estamos aqui para celebrar o direito internacional” – Chefe da Equipa de Negociações Xanana Gusmão, a 30 de Agosto de 2018

Socializando o Tratado de Fronteira Marítima

Conferência o Nosso Oceano 2018, Bali 
Sua Excelência Xanana Gusmão, Chefe da Equipa de Negociações, 
proferiu um discurso na Conferência o Nosso Oceano, participando 
num painel de alto nível na sessão dedicada ao tema de segurança 
marítima, em Bali, no dia 29 de outubro. A Conferência o Nosso 
Oceano foi criada pelo ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos da 
América, John Kerry, em 2014, e agora é um evento global que reúne 
partes interessadas de governos, do setor comercial, de comunidades 
científicas e da sociedade civil para discutir e comprometer atividades 
práticas que protejam os oceanos do mundo. Embora a Conferência 
esteja focada na conservação e proteção dos oceanos, também 
destaca a importância da segurança marítima para essas questões. O 
Chefe da Equipa de Negociações foi convidado a abordar a questão da 
jurisdição e a relação entre o estabelecimento de fronteiras marítimas 

e o aumento da responsabilização e responsabilidade, bem como da 
gestão eficaz dos recursos. Falou ainda sobre o sucesso de Timor-
Leste face ao uso do mecanismo de conciliação no âmbito da CNUDM 
para estabelecer fronteiras marítimas permanentes com a Austrália, 
e lançou a proposta de Timor-Leste para estabelecer um Trust Fund 
independente para assistir os países em desenvolvimento a resolver 
as suas disputas marítimas.  
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Envolvimento Internacional
Sua Excelência Xanana Gusmão, Chefe da Equipa de 
Negociações, encontrou-se com o Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres, a 24 de abril, para discutir a assinatura 
do histórico Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e 
a Austrália. Após essa reunião, a Diretora Executiva do Gabinete 
das Fronteiras Marítimas, Elizabeth Exposto, e uma pequena 
delegação visitaram Washington DC, para participar numa série 
de reuniões com membros do Congresso e/ou com os seus 
funcionários para providenciar as necessárias atualizações 
sobre o processo de conciliação de fronteiras marítimas e 
agradecer aos Membros pelo seu apoio durante esta jornada.  

 

Outras Sessões Informativas   

O Gabinete das Fronteiras Marítimas continua a realizar sessões 
informativas para a sociedade civil, membros do governo, 
estudantes e visitantes internacionais. 

No dia 21 de agosto, um grupo de estudo da Austrália 
compareceu no Gabinete das Fronteiras Marítimas para uma 
breve sessão informativa sobre o Mar de Timor: a sua história, 
os procedimentos de conciliação obrigatória e o significado do 
novo Tratado de Fronteira Marítima para Timor-Leste e para a 
Austrália. 

Os participantes consideraram as sessões muito informativas 
e transmitiram os melhores votos à equipa de negociações e a 
Timor-Leste para o seu desenvolvimento futuro. 

A Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) em 
Timor-Leste também solicitou uma sessão de esclarecimentos, a 
25 de setembro, no Gabinete das Fronteiras Marítimas.

Alunos de diferentes universidades também visitaram o 
Gabinete das Fronteiras Marítimas no ensejo de encontrar 
respostas às suas questões relacionadas com as novas e 
permanentes fronteiras no Mar de Timor.

Disposições Transitórias
O Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a 
Austrália entrará em vigor depois de ser ratificado por ambos 
os países. Os governos de Timor-Leste e da Austrália estão 
a prosseguir ativamente com os esforços de ratificação. Isto 
envolve o desenvolvimento de nova legislação interna, que 
está atualmente em fase de finalização. Nos termos do Tratado, 
as atividades petrolíferas no Mar de Timor continuarão sob 
condições consistentes com as disposições anteriores. As 
“disposições transitórias” para as operações existentes e 
respetivas empresas têm progredido bem, com negociações 
já concluídas com algumas empresas e negociações em fase 
avançada com as restantes.

Indonésia   
Agora que as fronteiras marítimas entre Timor-Leste e a 
Austrália foram resolvidas, o Gabinete das Fronteiras Marítimas 
continua a trabalhar no sentido de assistir na resolução das 
fronteiras marítimas com a Indonésia, de forma consistente 
com a CNUDM e com o direito internacional. O Chefe da 
Equipa de Negociações Xanana Gusmão, liderou uma reunião 
estratégica com o Gabinete das Fronteiras Marítimas e com a 
equipa jurídica e técnica de Timor-Leste, no mês de setembro. 
Esta reunião serviu para preparar a reunião preliminar com a 
Indonésia sobre fronteiras marítimas, que se irá realizar em 
dezembro, com as negociações formais a começar no início  
de 2019. 

Conferência sobre 
Geociência do IPG
O Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, 
foi convidado a dirigir-se à 4ª Conferência Internacional 
do Instituto de Petróleo e Geologia (IPG), a 24 de 
outubro de 2018, no Centro de Convenções de Díli. Nas 
suas observações, o Chefe da Equipa de Negociações 
afirmou que Timor-Leste tem agora uma oportunidade, 
ainda maior, para aumentar o seu potencial de recursos, 
considerando o recente sucesso no estabelecimento 
de fronteiras marítimas com a Austrália. O Tratado de 
Fronteira Marítima desbloqueou o acesso a vastos 
recursos marítimos no Mar de Timor. Referiu ainda que 
o futuro de Timor-Leste será moldado pela forma como 
irão ser geridos e utilizados os recursos nacionais, e 
que a geociência e o IPG irão desempenhar um papel 
fundamental na descoberta e na gestão dos recursos 
para as gerações atuais e futuras. 

Conferência internacional sobre Dados e Informação dos Recursos Geológicos de Timor-
Leste para a Diversificação e Desenvolvimento Económico, a 24 de outubro de 2018

Socializando o Tratado de Fronteira Marítima Intercâmbio do Conselho Americano de Jovens Líderes Políticos 
(ACYPL)
Com base no Memorando de Entendimento acordado entre a 
ACYPL e o governo de Timor-Leste, o Gabinete das Fronteiras 
marítimas trabalhou conjuntamente com a ACYPL e com a 
Embaixada dos EUA em Díli para facilitar a visita da primeira 
delegação de Timor-Leste aos Estados Unidos da América, no 
âmbito da iniciativa de intercâmbio, entre 13 de maio e 2 de 
junho de 2018.

Os seis delegados reuniram-se com líderes do governo 
federal, estadual e municipal, além de representantes de 
empresas e da sociedade civil. A delegação assimilou 
conhecimentos relevantes sobre os sistemas governamentais 
de Washington D.C; Massachusetts: Boston; Rhode Island: 
Providence, Central Falls, Newport; e Wyoming: Cheyenne.

A viagem de três semanas foi concluída com o Professional 
Fellows Congress, que envolveu jovens e líderes inspiradores, 
provenientes de mais de 60 países. 

A delegação de Timor-Leste ficou grata pela oportunidade 
de participar no programa de intercâmbio da ACYPL. A 
mensagem-chave desta experiência, conforme observado 
pela delegação, foi a de que os países deveriam dar prioridade 
às suas atividades de forma transparente e com base nas 
necessidades do seu povo. 

Após o sucesso desta visita, o Governo dos EUA anunciou 
que Timor-Leste seria incluído no Programa de Bolsas 
Profissionais, um programa intensivo de intercâmbio de 6 
semanas, o qual anteriormente só estava disponível para os 
países membros da ASEAN. 

Observando o antigo mapa de Díli, com o Sr. Ta-Moore, na Biblioteca do Congresso da 
Coleção do Sudeste Asiático em Washington D.C., a 17 de maio de 2018

Receção de despedida no Departamento de Estado dos EUA, na sala Benjamin 
Franklin, a 1 de junho de 2018

Ilha de Ataúro, foto de Andy Mann, National Geographic 

Visita da Delegação de Ambientalistas Americanos
O Gabinete das Fronteiras Marítimas recebeu uma delegação de especialistas dos Estados Unidos, em visita a Timor-Leste. A delegação 
incluiu um especialista em conservação da PEW Charity Trust, uma ONG independente dedicada a proteger o ambiente marinho do 
mundo. A PEW está a considerar ampliar o seu financiamento para criar Áreas Marinhas Protegidas adicionais e Timor-Leste é um 
dos potenciais países que está a ser considerado. A Dra. Sandra Whitehouse é uma especialista ambiental de renome mundial que já 
tinha visitado Timor-Leste anteriormente, incluída na delegação do Conselho Atlântico. A delegação também incluiu um fotojornalista 
da revista National Geographic que documentou a espetacular beleza marinha de Timor-Leste. A delegação deu uma palestra aos 
estudantes universitários da Uma Amerika, na UNTL, sobre o tema dos plásticos e a importância das políticas ambientais para proteger a 
vida marinha. 

A equipa da JICA com a equipa do GFM
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