
O meu mar,  
o meu Timor
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TIMOR-LESTE
Timor-Leste, no Sudeste Asiático, 
é uma das mais jovens nações do 
mundo, cujo território terrestre abrange 
a parte oriental da ilha de Timor, o 
enclave de Oe-Cusse Ambeno, bem 
como as ilhas de Ataúro e Jaco. A 
vasta zona marítima de Timor-Leste é 
sete vezes superior à sua superfície 
terrestre.

Situado a noroeste da Austrália e 
no extremo leste do maior Estado 
arquipelágico, a Indonésia, Timor-Leste 
está no centro da Região do Triângulo 
de Coral – considerada a região com 
a maior biodiversidade marinha e uma 
prioridade global para a conservação.  

FRONTEIRAS 
MARÍTIMAS 
A definição das nossas fronteiras 
marítimas permanentes é uma causa 
nacional que nos confere o direito à 
soberania plena e aos nossos direitos 
de acordo com o direito internacional 
e o direito do mar. Estabelecer as 
nossas fronteiras marítimas é o ponto 
de partida para desenvolver a nossa 
Economia Azul e ter um eficaz controlo 
e gestão do nosso mar e da riqueza 
dos seus recursos naturais. 

ECONOMIA AZUL
Sendo uma nação insular, Timor-Leste 
tem um enorme potencial de recursos 
nas suas áreas marítimas. 

É crucial aprofundar o conhecimento 
do conjunto dos nossos recursos 
do mar, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável do país 
e para a Economia Azul, protegendo 
o equilíbrio ambiental e ecológico 
do oceano, ao mesmo tempo que 
sustenta o nosso crescimento social e 
económico.

Atualmente, a Economia Azul de  
Timor-Leste está numa fase 
embrionária e o país ainda não 
explorou todo o potencial dos recursos 
marinhos.  

n   As águas quentes de Timor-Leste 
albergam alguns dos recifes de corais 
mais bem conservados do mundo 

n   A Conservação Internacional 
considerou que estas águas, 
sobretudo ao redor da ilha de Ataúro, 
possuem a maior concentração de 
biodiversidade do mundo inteiro. 
Existem cerca de 643 espécies 
de peixe em Timor-Leste. Foi 
encontrada uma média de 252 
espécies de peixe de coral em cada 
local pesquisado nas águas de 
Ataúro 

n   Os nossos mares têm uma das 
maiores concentrações de cetáceos 
do planeta. A ilha de Ataúro é um dos 
corredores de migração da baleia 
azul 

n   Mais de 30 espécies de cetáceos 
vivem nas águas de Timor-Leste, 
entre os quais o golfinho-cabeça-
de-melão, golfinho-rotador, e 
espécies migratórias como a baleia 
jubarte e a baleia azul

n   A beleza marinha e costeira de 
Timor-Leste constitui um enorme 
potencial para o desenvolvimento 
turístico 
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Em dezembro de 2019, o Governo de 
Timor-Leste nomeou S. Exa. Kay Rala 
Xanana Gusmão – ex-Presidente da 
República e ex-Primeiro-Ministro e 
atual Chefe da Equipa de Negociações 
para a Delimitação das Fronteiras 
Marítimas – como Representante 
Especial do Governo para a Economia 
Azul, apoiado pelo Gabinete das 
Fronteiras Marítimas, com o objetivo 
de coordenar a advocacia nacional e 
internacional em torno da Economia 
Azul de Timor-Leste e liderar os 
esforços para a sua promoção e 
desenvolvimento.

Nele estão incluídos, entre outras, 
campanhas de educação ambiental 
e de combate à degradação do meio 
ambiente, o desenvolvimento de 
estratégias, programas, planos de ação 
e parcerias. 

 

O que fizemos 
–  Implementação da Política Zero 

Plástico em todo o país 
–  Criação de áreas marinhas protegidas 

à volta do nosso país 
–  Desenvolvimento de planos para 

estabelecer um parque nacional 
marinho ao redor da ilha de Ataúro 
para proteger os recifes tropicais 
com a maior biodiversidade do 
mundo

Tara Bandu – Costume tradicional
Os timorenses reconhecem, desde 
sempre, a importância e o potencial 
do mar e o valor que ele representa 
nas suas vidas, quer como fonte de 
alimentação quer como fonte de 
rendimento económico.  

A necessidade da proteção do mar está 
há muito enraizada na sua cultura. 
O Tara Bandu é uma crença espiritual 
animista que, através das leis e 
costumes tradicionais, é utilizada pelas 
comunidades locais para administrar e 
proteger os seus recursos naturais.

Os nossos desafios
–  A saúde oceânica de Timor-Leste 

está classificada na 172ª posição de 
221 países e territórios (segundo o 
Relatório Nacional do Estado dos 
Oceanos e Costas de Timor-Leste)

– Pesca ilegal
–  Degradação dos ambientes marinhos 

e dos nossos corais
– Alterações climáticas
– Segurança marítima 

Timor-Leste está empenhado em 
trabalhar em cooperação e no 
estabelecimento de parcerias para 
contar com as melhores práticas que 
contribuam para fortalecer as bases 
do desenvolvimento sustentável da 
Economia Azul.

“O meu mar, o meu Timor”

TIMOR-LESTE
Área: 15.410 km2 
População: 1.3M


