
REUNIÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA
A 19 de outubro de 2015, na sequência da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, a 
Comissão Consultiva realizou outra reunião, liderada pelo Primeiro-Ministro, Dr. Rui Maria de Araújo e 
com a participação ativa dos membros da Comissão.

A reunião teve início com uma apresentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e 
terminou com uma apresentação do TIMOR GAP.

SEGUNDA CONSULTA COM A INDONÉSIA SOBRE 
FRONTEIRAS MARÍTIMAS 
De 29 a 30 de Outubro de 2015, realizou-se a segunda ronda de consultas entre a República 
Democrática de Timor-Leste e a República da Indonésia, em Surabaya, na Indonésia.

As duas partes discutiram e concordaram com os princípios e as orientações para as próximas 
negociações. Foi também discutido e acordado um plano de trabalho que destaca as fases distintas 
nas negociações de delimitação de fronteiras. 

Tal como acordado na primeira reunião de consulta, os dois países irão trabalhar num espírito de 
amizade e cooperação mútua. Ambas as partes também afirmaram que as fronteiras deverão ser 
negociadas em conformidade com o direito internacional, particularmente a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).

Timor-Leste foi representado por delegados da Presidência da República, do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação e do Gabinete das Fronteiras Marítimas. As negociações sobre fronteiras 
marítimas ao nível técnico terão início no primeiro trimestre de 2016.
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Delegação de Timor-Leste (esquerda) e a delegação da Indonésia (direita)



APRESENTAÇÃO 
AOS VETERANOS EM 
BAUCAU 
A 19 de Novembro de 2015, o Gabinete das 
Fronteiras Marítimas foi convidado para fazer 
uma apresentação aos veteranos no Suco 
Badomori, Venilale, em Baucau. 

O objetivo da apresentação foi para dar a 
conhecer os esforços de Timor-Leste no sentido 
de delimitar as fronteiras marítimas com os dois 
vizinhos: a Austrália e a Indonésia. 

Inês Almeida, Oficial de Ligação do Primeiro-
Ministro para os Assuntos dos Veteranos, 
exortou os participantes para se unirem e 
apoiarem o Governo nesta matéria. O Sr. Rolex, 
Secretário-Geral dos Veteranos, encorajou 
o Gabinete das Fronteiras Marítimas para 
regularmente realizarem apresentações desta 
natureza em todo o país.

Um dos jovens participantes, Domingos 
Correia, referindo-se ao discurso do Ministro 
Xanana Gusmão no Instituto Internacional da 
Paz, em Nova Iorque, observou que “mesmo 
que no nosso mar só existissem caranguejos 
e camarões, estes pertencem-nos. Iremos 
defendê-los”.

O Gabinete das Fronteiras Marítimas também 
distribuiu materiais informativos em Tétum 
aos participantes, sobre as reivindicações de 
fronteiras marítimas.

CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE 
LONDRES 
Entre os dias 30 de Novembro e 2 de Dezembro, 
o Gabinete das Fronteiras Marítimas, juntamente 
com o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, participaram na Conferência 
Internacional sobre Fronteiras de Londres, com 
o tema “Explorando uma Abordagem Integrada 
para Fronteiras Internacionais e Questões 
Territoriais.” 

Esta conferência é um evento sem fins 
lucrativos, organizado por Volterra Fietta, King’s 
College of London (Departamento de Geografia), 
Marbdy Consulting Ltd e Maritime Zone 
Solutions Ltd. 

Os oradores são peritos e profissionais líderes 
mundiais na resolução eficaz de disputas 
territoriais. Os participantes vieram de todo o 
mundo e de várias profissões, incluindo na área 
do direito, da academia e diplomacia.  

Mais de 200 participantes 
assistiram à apresentação.

A Diretora Executiva Elizabeth Exposto 
incentiva todos os participantes a 

partilharem a informação sobre Fronteiras 
Marítimas com os amigos e família.

(E-D) Felismina dos Reis, Gabinete 
das Fronteiras Marítimas, e Lisualdo 

Gaspar, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, com 

o Dr. Robin Cleverly da Marbdy 
Consulting Limited, na Real 

Sociedade Geográfica, Londres, a 2 
de Dezembro de 2015.

PALESTRA NO ARQUIVO E 
MUSEU DA RESISTÊNCIA 
TIMORENSE
A 2 de Dezembro de 2015, no cenário histórico 
do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, o 
Gabinete das Fronteiras Marítimas deu uma palestra 
a um grande grupo de estudantes da Universidade 
de Curtin, da Austrália Ocidental, em visita a Timor-
Leste.  Membros da comunidade de veteranos e 
representantes do Gabinete do Primeiro-Ministro 
também participaram neste evento. 

Elizabeth Exposto, a Diretora Executiva do Gabinete 
das Fronteiras Marítimas, deu uma palestra sobre a 
história das disputas do Mar de Timor, incluindo uma 
atualização sobre as negociações de Timor-Leste 
com a Indonésia e as tentativas de negociação 
com a Austrália. Os alunos revelaram-se bastante 
interessados sobre o assunto e ficaram ainda mais 
entusiasmados ao conhecer a história do Mar de 
Timor e a razão pela qual Timor-Leste está a procurar 
alcançar a delimitação das suas fronteiras de acordo 
com o direito internacional. 

APRESENTAÇÃO AOS 
VETERANOS EM AILEU
A 29 de Dezembro de 2015, o Gabinete das Fronteiras 
marítimas foi novamente convidado a fazer uma 
apresentação aos veteranos, desta vez em Aramerí, 
Suco Liurai, em Aileu, sobre o andamento das 
negociações de fronteiras marítimas com a Austrália e 
a Indonésia.

Esta foi uma oportunidade para explicar a história dos 
acordos do Mar de Timor com a Austrália, desde 1972 a 
2006. 

Inês Almeida, Oficial de Ligação do Primeiro-Ministro 
para os Assuntos dos Veteranos, em referência aos 
comentários do Ministro Xanana Gusmão, por ocasião 
da discussão do Orçamento Geral do Estado, apelou à 
união para lutar pela plena soberania, já que assegurar 
as fronteiras marítimas permanentes com a Austrália e 
com a Indonésia irá completar a soberania da nação. 

O Gabinete das Fronteiras Marítimas com os participantes no Arquivo 
e Museu da Resistência Timorense, a 2 de Dezembro de 2015.

A Austrália e a Indonésia criaram o Timor Gap. (E-D) 
Felismina dos Reis, Suzana Gusmão e Inês Almeida.


