
  

1/2   
 

 

Ágio Pereira   

+670 77045002 

agio.pereira@cdm.gov.tl  

govtlmedia@gmail.com 

www.timor-leste.gov.tl 

 
COMUNICADO 
DE IMPRENSA 

 
16 de março, 2015 

Díli, Timor-Leste 
 
 

Timor-Leste causa impacto ao liderar a Conferência de Petróleo e Gás 
 

Quinhentas pessoas do setor de Petróleo e Gás participaram num evento que contou com a presença de 

Timor-Leste, na sexta-feira em Perth, Austrália. O Almoço Especial Timor-Leste: Um País de Oportunidades 

constituiu uma parte da Conferência do Petróleo e Gás Australiano [PGA], atraindo 17 mil participantes e 

com 620 expositores de 25 países. Este ano, Timor- Leste organizou uma exposição na Conferência. 

Alfredo Pires, Ministro do Petróleo e Recursos Minerais, liderou uma delegação para falar no evento, 

interagir com especialistas de petróleo e gás e encontrar-se com altos responsáveis políticos e líderes da 

indústria para promover os interesses de Timor-Leste. Entre os membros da delegação constavam o 

Embaixador de Timor-Leste na Austrália, Abel Guterres, o Presidente da Autoridade Nacional do Petróleo, 

Gualdino da Silva e o Presidente e Director-Executivo da TIMOR GAP, Francisco da Costa Monteiro. 

Durante o almoço e na conferência de imprensa que se seguiu, o Ministro Alfredo Pires falou diretamente 

sobre o progresso do projeto Greater Sunrise e a questão das fronteiras marítimas. O Ministro fez saber 

que estava desapontado com a decisão da Woodside de interromper o seu trabalho no projeto. 

"Greater Sunrise é um excelente campo", disse o Ministro. "Estamos prontos a avançar. Temos algumas 

questões que temos de discutir, mas não vejo o “Greater Sunrise” a ser abandoando por muitos anos." 

Em relação à opção de desenvolvimento de um gasoduto para a costa sul de Timor-Leste o Ministro do 

Petróleo e Recursos Minerais afirmou que "quando falamos do Greater Sunrise, temos números e estudos 

que defendem a opção de Timor-Leste". 

O Ministro Alfredo Pires salientou que a segurança dos investimentos seria possível com a delimitação da 

fronteira marítima entre a Austrália e Timor-Leste. 

Atualmente não existe uma fronteira marítima entre os dois países vizinhos, e Timor-Leste está à procura 

de uma resolução para a delimitação da fronteira, nos termos do direito internacional. 

A delegação visitante e a exposição de Timor-Leste também puderam clarificar os profissionais da indústria 

do próximo lançamento, em Julho / Agosto, da área de exploração marítima no Mar de Timor. Novos dados 

da pesquisa sobre a área, utilizando as mais recentes tecnologias de imagem, mostram boas perspectivas. 
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No contexto deste programa intenso em Perth, o Ministro do Petróleo e Recursos Minerais e a delegação 

também se reuniram com o Primeiro-Ministro da Austrália Ocidental, Colin Barnett MLA e iniciaram 

conversações sobre um acordo para reforçar as relações entre Timor-Leste e o Estado da Austrália 

Ocidental. FIM 


