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ConocoPhillips e Governo de Timor-Leste acordam termos de venda de participação nos 
campos Greater Sunrise  
 

Perth/Díli - O Governo de Timor-Leste e a ConocoPhillips (NYSE: COP) chegaram a acordo 

sobre os termos para a venda da participação de 30 por cento da ConocoPhillips nos campos 
do Greater Sunrise. 
 
O Primeiro-Ministro de Timor-Leste felicitou as Partes por chegarem a um acordo que 

beneficia ambas as partes e deverá permitir que Timor-Leste prossiga com as discussões com 

os outros membros da Greater Sunrise Joint Venture sobre o futuro desenvolvimento dos 
recursos do Greater Sunrise. 
 
O Representante Especial de Timor-Leste, Xanana Gusmão, declarou que “a ConocoPhillips e 
os outros parceiros da Joint Venture sempre conheceram a preferência de Timor-Leste pelo 
desenvolvimento do Greater Sunrise através de um gasoduto para Beaço na costa sul de 
Timor-Leste. Timor-Leste espera trabalhar com os outros membros da joint venture para 
desenvolver com sucesso o projeto”. 
 
A compra da participação da ConocoPhillips pelo Governo está condicionada  
à da aprovação do financiamento pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento Nacional de 

Timor-Leste, bem como de autorizações regulamentares e direitos de preferência de 

parceiros. 
 
O presidente da ConocoPhillips Austrália-Ocidente, Chris Wilson, disse que a decisão de 

vender a participação ocorreu depois de uma abordagem do Governo de Timor-Leste. 
 
“Nós respeitamos a preferência do Governo de Timor-Leste em desenvolver os campos 
Sunrise através de uma nova instalação de GNL baseada em Timor-Leste. Apesar de 

divergirmos quanto à proposta de opção de desenvolvimento económico, reconhecemos a 

importância do Sunrise para a Nação de Timor-Leste e esperamos que a venda da nossa 
participação ao Governo lhes permita avançar na sua visão para o desenvolvimento da 

Sunrise”, disse Wilson. 
 
“Estamos orgulhosos do nosso importante contributo para o desenvolvimento de Timor-

Leste e do nosso relacionamento com o Governo, que continuará através da nossa 
participação e operação do campo de Bayu-Undan. O preço de venda negociado de 
aproximadamente US $ 350 milhões essencialmente recupera os custos incorridos pela 

ConocoPhillips em conexão com os campos de Greater Sunrise.” 
 
A transação de venda cobre a participação da ConocoPhillips nos Contratos de Partilha de 

Produção 03-19 e 03-20 e nos Arrendamentos de Retenção NT/RL2 e NT/RL4. A transação 
deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2019. 
 
Os campos de gás e condensado Sunrise e Troubadour, coletivamente conhecidos como os 

campos Greater Sunrise, localizam-se a cerca de 150 quilómetros a sudeste de Timor-Leste e 
a 450 quilómetros a noroeste de Darwin, no Território do Norte. 
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Os atuais parceiros da joint venture Sunrise são a Woodside (operadora) com uma 
participação de 33,4%, ConocoPhillips (30%), Shell (26,6%) e Osaka Gas (10%). 
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