7

2019

Boletim de
Notícias
do GFM
Abril a
Julho de
2019

Gabinete das Fronteiras
Marítimas
Conselho para a
Delimitação Definitiva
das Fronteiras Marítimas
Díli, Timor-Leste
+670 7742 5544
info@gfm.tl
www.gfm.tl

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.

Visita do Conselho Americano
de Jovens Líderes Políticos
(ACYPL) a Timor-Leste,
8 a 13 de abril de 2019

Quinto Fórum Mundial
sobre o Diálogo Intercultural,
Baku, Azerbaijão,
2 e 3 de maio de 2019

O Conselho Americano de Jovens Líderes Políticos (ACYPL)
é uma organização sem fins lucrativos que promove a
compreensão global e cultiva os relacionamentos entre a
próxima geração de líderes mundiais. O ACYPL oferece aos
líderes emergentes a oportunidade de aprender sobre assuntos
internacionais, através do intercâmbio de pessoas e ideias. Os
seus programas de parceria proporcionam intercâmbios em
profundidade para que os participantes possam experimentar
diferentes culturas e aprender sobre governação e política
em outros países. O Governo de Timor-Leste e o ACYPL
estabeleceram uma parceria em 2017 e, desde então, jovens
líderes timorenses visitaram os Estados Unidos da América
e duas delegações de jovens americanos visitaram TimorLeste. A recente delegação americana que visitou Timor-Leste,
em abril, visitou locais históricos e culturais, reuniu-se com
líderes políticos e comunitários e realizou encontros com
jovens timorenses. A delegação visitou ainda a ilha de Ataúro
e conheceu os projetos que estão a ser desenvolvidos para
proteger a vida marinha desta ilha.

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações Xanana
Gusmão foi convidado pelo Centro Norte-Sul do
Conselho da Europa, enquanto laureado do Centro
Norte-Sul em 2002, para participar no 5.º Fórum
Mundial sobre o Diálogo Intercultural, organizado
pelo Governo do Azerbaijão. O Fórum examinou o
papel crítico do Diálogo Intercultural para construir
a solidariedade humana e ajudar a combater a
violência e a discriminação. Nas suas observações,
o Chefe da Equipa de Negociações falou sobre a
importância dos direitos humanos, da democracia
e do Estado de direito, bem como falou sobre a
importância de reconhecer e respeitar a diferença
entre os vários países, comunidades e indivíduos.
Ao concluir as suas observações, o Chefe da Equipa
de Negociações apelou para um maior humanismo,
e uma maior convicção e dedicação para promover a
humanidade partilhada e um futuro comum.

A delegação do ACYPL conversa com jovens timorenses na
Uma Amerika e no Agora Food Studio, a 9 de abril de 2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações participou no
5.º Fórum Mundial sobre o Diálogo Intercultural, Baku,
Azerbaijão, entre 2 e 3 de maio de 2019

Visita de Campo Conjunta com
a Indonésia sobre as fronteiras
terrestres, 29 de abril a 15 de
maio de 2019

Quinta Consulta dos Altos
Dirigentes sobre Fronteiras
Terrestres, Bali, 1 e 3 de
julho de 2019

As delegações de Timor-Leste e da Indonésia conduziram um
levantamento de campo conjunto nos segmentos não resolvidos da
fronteira terrestre, nomeadamente Noel Besi/Citrana e Bidjael Sunan/
Oben. Este levantamento foi um passo importante e necessário para
informar qualquer decisão para a resolução de fronteiras terrestres
permanentes. O relatório da visita de campo foi apresentado numa
reunião especial sobre a Visita de Campo Conjunta, que teve lugar a
1 de julho de 2019, em Bali, e que antecedeu a realização da Quinta
Consulta dos Altos Dirigentes sobre Fronteiras Terrestres.

A Quinta Consulta dos Altos Dirigentes sobre as Fronteiras
Terrestres entre Timor-Leste e a Indonésia, realizou-se
em Bali, entre os dias 2 e 3 de julho de 2019. Esta reunião
decorreu num espírito de amizade e cooperação, e
progressos significativos foram alcançados no sentido de
finalização das fronteiras terrestres permanentes entre os
dois países.

A delegaçao de Timor-Leste, Oe-Cusse, 15 de maio de 2019

A delegação de Timor-Leste, Bali, 3 de julho de 2019

Reunião exploratória
sobre fronteiras
marítimas, Bali, 4 e 5
de julho de 2019
Entre os dias 4 e 5 de julho de 2019,
teve lugar uma nova reunião exploratória
sobre as fronteiras marítimas com a
Indonésia. S. Exa. o Chefe da Equipa de
Negociações, Xanana Gusmão, liderou
a delegação timorense, a qual incluiu
S. Exa. o Embaixador Roberto Soares,
Assistente Especial do Chefe da Equipa de
Negociações e Chefe da Equipa Técnica
de Negociações de Fronteiras Terrestres, a
Sra. Elizabeth Exposto, Diretora Executiva
do Gabinete das Fronteiras Marítimas e
o Sr. Marcos da Costa, Conselheiro da
Embaixada de Timor-Leste em Jacarta.
Estes dois dias de reunião foram
significativamente produtivos, criando
as condições necessárias para dar início
às negociações formais, o que deverá
acontecer mais tarde durante este ano.

As delegações de Timor-Leste e Indonésia, Bali, 5 de julho de 2019

Submissão, análise e aprovação do Conselho de Ministros da
proposta de resolução que visa a ratificação do Tratado de
Fronteira Marítima, 8 e 9 de julho de 2019
Com vista à ratificação do Tratado de Fronteira Marítima e
respetiva entrada em vigor do mesmo a 30 de agosto de 2019, os
procedimentos legais necessários foram implementados durante
o mês de julho. O Conselho de Ministros reuniu com o Chefe
da Equipa de Negociações nos dias 8 e 9 de julho para discutir
a ratificação do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália sobre

as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor. O Conselho
de Ministros analisou e aprovou as propostas de legislação e
demais documentos contratuais necessários para submeter ao
Parlamento Nacional a proposta de resolução que visa a ratificação
do Tratado.

Ratificação do Tratado de Fronteira
Marítima pelo Parlamento Nacional,
23 de julho de 2019
S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão,
S. Exa. o Ministro de Estado e da PCM, Agio Pereira, e S. Exa.
a Ministra das Finanças em exercício, Sara Brites, juntamente
com a equipa de negociações, apresentou à Comissão B, C
e D do Parlamento Nacional, entre os dias 16 e 17 de julho de
2019, o Tratado de Fronteira Marítima e as quatro Propostas
de Lei relevantes: Alteração à Lei Tributária, o Regime
Laboral e Migratório Especial, e as alterações à Lei do Fundo
Petrolífero e à Lei das Atividades Petrolíferas.
Após um longo e rigoroso debate, no dia 23 de julho de
2019, o Parlamento Nacional ratificou o histórico Tratado de
Fronteira Marítima e aprovou as quatro Propostas de Lei. O
Tratado ratificado e a respetiva legislação foram enviados
para publicação e promulgação, respetivamente, por S. Exa o
Presidente da República.
O Tratado histórico, assinado a 6 de março de 2018, na sede
das Nações Unidas em Nova Iorque, contém dois objetivos
principais: delimitar as áreas marítimas entre Timor-Leste e a
Austrália no Mar de Timor; e estabelecer um regime especial
para os Campos do Greater Sunrise, em benefício de ambas
as Partes.
Também a legislação interna australiana necessária para
a implementação do Tratado foi aprovada pelo Parlamento
Australiano, ratificando o Tratado, a 29 de julho de 2019.

Parlamento Nacional, 23 de julho de 2019

Visita de uma Delegação do Congresso
dos EUA (CODEL) e jantar de boas-vindas
oferecido pelo Chefe da Equipa de
Negociações, 28 de julho de 2019
S. Exa. o Chefe da equipa de Negociações e Presidente da Comissão
Organizadora das Celebrações do 20.º Aniversário do Referendo, Xanana
Gusmão, acolheu um jantar de boas-vindas à Delegação do Congresso dos
EUA (CODEL), que visitou Timor-Leste a 28 de julho de 2019. Esta é uma
segunda visita de congressistas americanos ao país, tendo sido a primeira
visita em 2015. O Congresso dos EUA sempre apoiou fortemente o movimento
de independência de Timor-Leste, bem como os direitos timorenses na
procura de uma solução justa e pacífica em torno da delimitação definitiva de
fronteiras marítimas, de acordo com o direito internacional.
A delegação foi liderada pelo distinto David Price, representante da Carolina
do Norte, e incluiu: o distinto Vern Buchanan, representante da Flórida (vicechefe); a distinta Susan Davis, representante da Califórnia; o distinto Gerry
Connolly, representante da Virgínia; o distinto David Cicilline, representante de
Rhode Island; o distinto Neal Dunn, representante da Flórida; e o distinto John
Rutherford, também representante da Flórida.
O Chefe da Equipa de Negociações agradeceu aos membros do Congresso e,
em particular, ao congressista David Cicilline, de Rhode Island, o importante
apoio na defesa dos direitos de Timor-Leste no Mar de Timor. O jantar
contou ainda com a participação de outros distintos dignitários, incluindo
a Embaixadora dos EUA em Timor-Leste, S. Exa. Kathleen Fitzpatrick, S. Exa.
o Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Arão Noé da Costa
Amaral, o Dr. José Ramos-Horta, o Dr. Rui Maria de Araújo, e outros membros do
Parlamento Nacional e do Governo timorense.

(E-D) Distinto David Cicilline, Distinto David Price and S.E. Kathleen Fitzpatrick, Dili,
28 de julho de 2019

Lançamento do Livro “Passar dos
Limites” de Kim McGrath, Lisboa,
26 de julho de 2019
S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações Xanana Gusmão, durante
a sua visita de trabalho a Lisboa, entre os dias 22 e 27 de junho, para
participar numa Conferência de Recursos Naturais e nas Reuniões
Ministeriais do g7+, participou ainda no lançamento do livro “Passar
dos Limites” de Kim McGrath, uma investigadora australiana que
realizou uma pesquisa exaustiva sobre a história da Austrália no Mar
de Timor. O lançamento desta obra, agora publicada em português pela
Porto Editora, contou com a participação de mais de 200 pessoas que
quiseram conhecer este importante capítulo da história timorense.

Lisboa, Portugal, 26 de julho de 2019

Briefings do Gabinete das Fronteiras Marítimas
O Gabinete das Fronteiras Marítimas continua a prestar informações e esclarecimentos a todas as partes interessadas sobre o processo de
obtenção de fronteiras marítimas no Mar de Timor. Isto inclui universidades, escolas secundárias, agências governamentais, e outros membros da
Sociedade Civil e público em geral.
A 22 de maio de 2019, o Gabinete das Fronteiras Marítimas organizou um Workshop sobre a Delimitação de Fronteiras Marítimas, conduzido pelo
Dr. Robin Cleverly, Especialista Técnico e Assessor de Timor-Leste nas negociações de fronteiras. Este workshop abrangeu os seguintes tópicos:
1) medição do mar através do estabelecimento de limites territoriais; 2) divisão dos mares, desenhando linhas de equidistância; e 3) exercício
de delimitação através do estabelecimento de limites equitativos. Este workshop contou com a participação de mais de cem funcionários dos
ministérios relevantes.
A 30 de maio de 2019 e a 23 de julho de 2019, estudantes universitários e de escolas secundárias locais convidaram o Gabinete das Fronteiras
Marítimas a fazer uma apresentação sobre as fronteiras marítimas de Timor-Leste. Os alunos estiveram bastante interessados nos temas
apresentados e colocaram questões importantes sobre o Tratado histórico que foi assinado a 6 de março de 2018, em Nova Iorque, e sobre o
progresso no desenvolvimento dos Campos do Greater Sunrise.
A 30 de julho de 2019, o Fórum das Organizações Não Governamentais de Timor-Leste (FONGTIL) também convidou o Gabinete das Fronteiras
Marítimas para um diálogo com as ONGs locais sobre o Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália. Estas organizações
congratularam o Governo, especialmente o Chefe da Equipa de Negociações e a sua equipa, pelo Tratado que foi ratificado pelo Parlamento
Nacional e apreciaram a colaboração contínua em prol do desenvolvimento de Timor-Leste.
Canossa, 30 de maio de 2019

Exercício de delimitação, 22 de maio de 2019
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