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Indonésia- Reuniões exploratórias sobre fronteiras 
marítimas, Bali, de 10 a 11 de dezembro de 2018, e 
Singapura, de 26 a 27 de fevereiro de 2019

Foram realizadas reuniões exploratórias sobre fronteiras marítimas com a 
Indonésia em Bali, de 10 a 11 de dezembro de 2018, e em Singapura, de 
26 a 27 de fevereiro de 2019. S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, 
Xanana Gusmão, liderou a delegação timorense, que incluiu S. Exa. o 
Embaixador Roberto Soares, Assistente Especial do Chefe da Equipa 
de Negociações e Chefe da Equipa Técnica das Fronteiras Terrestres, 
a Diretora Executiva do Gabinete das Fronteiras Marítimas, Elizabeth 
Exposto, e o Conselheiro da Embaixada de Timor-Leste na Indonésia, em 
Jacarta, Marcos da Costa. A delegação da Indonésia foi liderada pelo 
Damos Dumoli Agusman, Diretor-Geral de Assuntos Jurídicos e Tratados 
Internacionais, do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Indonésia. 
Os dois países reuniram-se num espírito de cooperação para discutir 
questões técnicas e administrativas fundamentais. As reuniões de Bali e de Singapura foram produtivas e atribuíram um tom positivo à delimitação 

das fronteiras marítimas com a Indonésia, em conformidade com o direito 
internacional, e com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar.  

Primeira Reunião Exploratória com a Indonésia, em Bali, 11 de dezembro de 2018

Segunda Reunião Exploratória com a Indonésia, em Singapura, 27 de fevereiro de 
2019

4ª Consulta dos Altos Dirigentes sobre as Fronteiras Terrestres entre Timor-Leste e a Indonésia, Díli, dezembro de 2018

Quarta Consulta dos Altos Dirigentes sobre Fronteiras 
Terrestres, 13 a 14 de dezembro de 2018, em Díli

A Quarta Consulta dos Altos Dirigentes sobre as Fronteiras Terrestres 
entre Timor-Leste e a Indonésia, realizou-se em Díli, nos dias 13 e 14 de 
dezembro de 2018. Foram alcançados progressos significativos nesta 
reunião, lançando as bases para um acordo final sobre fronteiras terrestres 
entre os dois países. A abertura da reunião foi liderada por S. Exa. o Chefe 
da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, e no decorrer da reunião as 
delegações discutiram os pequenos segmentos por resolver na fronteira, 
nomeadamente Noel Besi/Citrana e Bidjael Sunan/Oben. É importante 
salientar que os países concordaram em conduzir um levantamento de 
campo conjunto, e os termos de referência para uma visita de campo 
conjunta a essas áreas foram acordados. Este é um passo fundamental 
para informar qualquer decisão com vista à resolução de fronteiras 
definitivas. Está previsto que este levantamento conjunto tenha lugar 
no primeiro semestre de 2019. 



S. Exa. o Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, com a delegação do Vanuatu, Díli, 6 de fevereiro de 2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações a proferir o discurso principal no painel 
de discussão: “Transição de uma economia dependente de recursos, evitando a 
maldição dos recursos”, 11 de janeiro de 2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações com os estudantes da Academia 
Diplomática dos Emirados em Abu Dhabi, 13 de janeiro de 2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, reúne com o 
Presidente Interino e Presidente do Parlamento Esmon Saimon, em Port Vila, 30 de 
novembro de 2018

Fórum Global de Energia do Conselho Atlântico, 11 a 13 de 
janeiro de 2019, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 

Timor-Leste foi convidado para participar, pela segunda vez, no Fórum 
Global de Energia do Conselho Atlântico em Abu Dhabi. Este é o principal 
fórum internacional para governos, indústrias e académicos abordarem 
as principais questões e as mudanças no mundo da energia. Realizado 
sob o patrocínio de Sua Alteza o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Fórum é convocado pelo Conselho 
Atlântico, um parceiro de Timor-Leste através do Programa de Parceria 
com a Sociedade Civil dos EUA.  

Entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2019, S. Exa. o Chefe da Equipa de 
Negociações, Xanana Gusmão, e uma pequena delegação timorense do 
Gabinete das Fronteiras Marítimas, incluindo a Diretora Executiva Elizabeth 
Exposto, e da Equipa dos Recursos Naturais, incluindo o Ministro do 
Petróleo e Recursos Minerais Designado, Alfredo Pires, e o Presidente 
da ANPM, Gualdino da Silva, visitaram Abu Dhabi para participar no Fórum 
Global de Energia e para participar numa série de reuniões paralelas com 
líderes proeminentes dos EAU, gestores de Fundos de Riqueza Soberanos 
e companhias petrolíferas. O Chefe da Equipa de Negociações foi ainda 
convidado a proferir dois discursos principais no Fórum, bem como uma 
palestra na Academia Diplomática dos Emirados.

Visitas de intercâmbio entre Vanuatu e Timor-Leste, de 
30 de novembro a 1 de dezembro de 2018, e de 4 a 7 de 
fevereiro de 2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, chefiou 
uma pequena delegação de Timor-Leste em visita ao Vanuatu para 
encontros com o Presidente Interino e Presidente do Parlamento, Esmon 
Saimon, com o Primeiro-Ministro, Charlot Salwai, com o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Ralph Regenvanu, e com outros representantes 
de organismos governamentais do Vanuatu, para fortalecer as relações 
bilaterais entre os dois países. Vanuatu tem sido um forte apoiante de 
Timor-Leste, desde os tempos da resistência. Esta visita proporcionou 
ainda a oportunidade para Timor-Leste partilhar a sua recente experiência 
no processo de conciliação obrigatória para resolver a disputa de 
fronteiras marítimas com a Austrália. O Vanuatu encontra-se atualmente 
numa situação similar, em disputa com a França sobre a fronteira marítima 
entre o Vanuatu e o território francês da Nova Caledónia. 

O Vanuatu, em fevereiro de 2019, retribuiu a visita. O Deputado e Chefe da 
Comissão Nacional de Vanuatu para a Delimitação de Fronteiras Marítimas, 
Johnny Koanapo, chefiou uma pequena delegação a Timor-Leste entre 
os dias 4 e 7 de fevereiro de 2019. A delegação incluiu o Procurador-Geral 
da República de Vanuatu, Arnold Kiel Loughman, o Chefe de Divisão da 
Cooperação Interna e do Comércio Externo do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Yvon Basil, e o Chefe de Divisão dos Assuntos Marítimos e 
dos Oceanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Toney Tev.  Esta 
visita providenciou a oportunidade para reforçar as relações bilaterais 
entre os dois países e para a delegação do Vanuatu aprender mais 
sobre Timor-Leste e sobre as negociações de fronteiras marítimas. O 
Vanuatu agradeceu a Timor-Leste pela informação, aconselhamento e 
solidariedade. 



9ª Conferência Internacional sobre Educação para os 
Direitos Humanos, na Universidade de Sydney Ocidental, 
27 de novembro de 2018

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, foi 
convidado para proferir o discurso principal na 9ª Conferência 
Internacional sobre Educação para os Direitos Humanos na Universidade 
de Sydney Ocidental, na Austrália, em 27 de novembro de 2018. No seu 
discurso, sob o tema “Fazendo Valer os Direitos Humanos em prol da 
Independência e da Democracia”, o Chefe da Equipa de Negociações 
falou sobre a história Timor-Leste e a força e coragem do povo timorense. 
Mencionou que a educação era fundamental para entender a importância 
dos direitos humanos e do envolvimento cívico. O Chefe da Equipa de 
Negociações abordou ainda a questão da democracia e os desafios que 
estão a ser enfrentados no mundo de hoje, bem como a importância das 
instituições, incluindo a Organização das Nações Unidas e o seu papel na 
facilitação do recente processo de conciliação obrigatória sobre fronteiras 
marítimas com a Austrália.  

S.Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, visita os estudantes do Monte Sant ‘Angelo Mercy College, em Sydney, 27 de novembro de 2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações a proferir o seu discurso sobre: “Fazendo Valer os Direitos Humanos em prol da Independência e da Democracia”, na 
Universidade de Sydney, 27 de novembro de 2019

Visita de S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações ao 
Monte Sant’Angelo Mercy College, 27 de novembro de 
2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, dirigiu-se 
aos estudantes do Monte Sant’Angelo Mercy College. No seu discurso 
sob o tema “Feto Forte, Nasaun Forte” ou “Mulher Forte, Nação Forte”, 
ele partilhou as suas ideias sobre oportunidades, responsabilidades 
e adversidades, e também as suas perspetivas sobre a experiência 
educacional de estudantes timorenses e australianos. O Chefe da Equipa 
de Negociações elogiou o Monte Sant’Angelo Mercy College pelos seus 
valores relacionados com o serviço comunitário, justiça social e dignidade 
humana. Este colégio tem vindo a apoiar os serviços de educação em 
Maliana, através do Centro de Aprendizagem Profissional de Professores, 
do Programa “Food for Thought” e o Programa de Bolsas de Estudo. Este 
colégio tem ainda vindo a apoiar Timor-Leste, na reivindicação e definição 
das suas fronteiras marítimas no Mar de Timor. 
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Com os apoiantes australianos de longa data, em Sydney, 27 de novembro de 2018

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, no CCD, durante o Seminário Nacional sobre Fronteiras Marítimas, Díli, 8 de novembro de 2018 

Reunião de agradecimento com o grupo de solidariedade 
australiano, Sydney, 27 de novembro de 2019

S. Exa. o Chefe da Equipa de Negociações, Xanana Gusmão, reuniu-
se com um grupo de australianos que tem vindo a apoiar Timor-Leste, 
durante um longo período. O Chefe de Equipa de Negociações honrou 
os seus esforços para apoiar o povo de Timor-Leste durante a luta pela 
independência e, mais recentemente, na disputa com a Austrália sobre as 
fronteiras marítimas. Aproveitou ainda para encorajar o grupo a continuar a 
reforçar os laços de amizade entre os dois países. 

Seminário Nacional sobre o impacto das fronteiras 
marítimas nas atividades de recursos de Timor-Leste, 
8 de dezembro de 2018, Díli

O Gabinete das Fronteiras Marítimas trabalhou em estreita colaboração 
com a ANPM e a TIMOR GAP para apoiar o Chefe da Equipa de 
Negociações, Xanana Gusmão, na preparação de um seminário nacional, 
no Centro de Convenções de Díli, para fornecer informações sobre 
as recentes atividades de recursos de Timor-Leste, na sequência da 
resolução da disputa de fronteiras marítimas com Austrália. Durante o 
seminário, com a duração de um dia, o Chefe da Equipa de Negociações 
falou sobre as fronteiras marítimas de Timor-Leste e o desenvolvimento 
das atividades de recursos, incluindo o processo e a lógica subjacente às 
transações da ConocoPhillips e da Shell. O Presidente da ANPM, Gualdino 
da Silva, informou sobre a participação de Timor-Leste na Joint Venture 
para o desenvolvimento do Greater Sunrise e o Presidente e Diretor 
Executivo da TIMOR GAP, Francisco Monteiro, falou sobre os progressos 
de desenvolvimento da Costa Sul.

O seminário contou com mais de 1000 participantes e também foi 
transmitido em direto pela GMNTV e pela TVTL. Nas suas observações, 
o Chefe da Equipa de Negociações apelou para que cada sector, 
nomeadamente: agricultura, defesa, empresas, veteranos, juventude e 
sector privado, trabalhasse arduamente no sentido de contribuir para o 
desenvolvimento de Timor-Leste. 


