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Comunicado conjunto

Segunda reunião de consulta de altos funcionários relativa aos segmentos não resolvidos da
fronteira terrestre entre Timor-Leste e a Indonésia

Díli, 8 de abril de 2017 – A República Democrática de Timor-Leste e a República da Indonésia
convocaram a segunda reunião de consulta de altos funcionários relativa aos segmentos não
resolvidos da fronteira terrestre entre os dois países, designadamente os segmentos de Bijael
Sunan/Oben e de Noel Besi/Citrana. A primeira reunião de consulta foi realizada em Bali,
Indonésia, em 10 e 11 de março de 2017.
Na reunião de abril, a delegação de Timor-Leste foi presidida por Roberto Sarmento de Oliveira
Soares, Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República Democrática de
Timor-Leste e a delegação da Indonésia é presidida pelo Embaixador Desra Percaya, DiretorGeral para a Ásia-Pacífico e África do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da
Indonésia.
Durante as discussões, as duas delegações partilharam a opinião de que, para delinear os
restantes segmentos da fronteira, ambas as partes devem ter em conta os laços
socioeconómicos e o bem-estar das comunidades que vivem ao longo dos segmentos, que
serão alvo de um regime especial.
No final da reunião, Timor-Leste e a Indonésia concordaram em realizar trabalho de campo
para estudar melhor a questão e encontrar soluções possíveis para consideração política.
Durante a reunião, os dois chefes de delegação manifestaram o seu otimismo em relação à
resolução da questão num futuro próximo. Os dois chefes de delegação reforçaram o seu
compromisso em pôr em prática as orientações dadas pelas mais altas autoridades dos seus
países.
Um dia antes da reunião de consulta, foi realizado um diálogo de reflexão sobre o tema
“Promover a paz e a estabilidade na região e mais além, através da partilha da nossa
experiência única de reconciliação e de amizade”, com Mari Alkatiri, antigo Primeiro-Ministro
de Timor-Leste, e Hassan Wirajuda, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia. Os
dois ilustres palestrantes partilharam com o público algumas ideias concretas sobre como
resolver os segmentos de fronteira, de modo a consolidar ainda mais a relação entre os dois
países.
Alkatiri afirmou à plateia que “não há problemas entre os nossos dois países, apenas questões
pendentes”. A mesma mensagem de encorajamento tinha sido dada por Hasan Wirajuda
durante uma reflexão semelhante, na primeira consulta, em Bali, apelando a que tudo seja
feito para “resolver agora, não deixar de herança para as futuras gerações”. Orador em Bali,
Xanana Gusmão exortou os membros das duas delegações a serem otimistas, dizendo que
“podemos e vamos resolver as nossas diferenças”.
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