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Comunicado de Imprensa 

Timor-Leste conclui processo de compra de participações do Greater Sunrise 

O Governo de Timor-Leste concluiu hoje, 16 de abril de 2019, em Singapura, a compra da participação 

de 30% da ConocoPhillips e de 26,56% da participação da Shell Austrália nos campos do Greater 

Sunrise, dando à TIMOR GAP, companhia petrolífera nacional de Timor-Leste, uma participação de 

56,56%. 

O Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, felicitou as partes envolvidas pela conclusão bem sucedida das 

transações e aguarda com expetativa novas discussões com os outros membros do consórcio sobre o 

rápido desenvolvimento dos recursos do Greater Sunrise. 

O Representante Especial de Timor-Leste para Questões Petrolíferas, Kay Rala Xanana Gusmão, 

declarou que "a conclusão das aquisições marca o fim de um processo que começou pouco depois da 

assinatura do Tratado das Fronteiras Marítimas entre a Austrália e Timor-Leste. A aquisição destes 

56,56% pela TIMOR GAP irá permitir que avancem as discussões entre o consórcio Sunrise e as 

autoridades australianas e de Timor-Leste sobre o novo Contrato de Partilha de Produção do Greater 

Sunrise que irá gerir os campos após a entrada em vigor do Tratado. Irá permitir também a continuidade 

das negociações do consórcio Sunrise, agora com a TIMOR GAP, sobre o conceito de 

desenvolvimento para o Greater Sunrise e a construção da planta de gás natural liquefeito (GNL) no 

Beaço, na costa sul de Timor-Leste. O Governo de Timor-Leste continuará a trabalhar para um rápido 

desenvolvimento do Greater Sunrise, em benefício de todas as partes interessadas". 

A transação de venda cobre os interesses participativos da ConocoPhillips e da Shell nos Contratos 

de Partilha de Produção 03-19 e 03-20 dentro da Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero criada 

ao abrigo do Tratado do Mar de Timor, acordos de gestão associados e contratos de arrendamento 

NT/RL2 e NT/RL4 emitidos pela Austrália. Após a entrada em vigor do Tratado sobre as Fronteiras 
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Marítimas entre os dois Estados os campos do Greater Sunrise serão incluídos na Área de Regime 

Especial do Greater Sunrise e serão sujeitos ao exercício conjunto de jurisdição sob o novo Tratado. 

Os campos de gás natural e condensado Sunrise e Troubadour, em conjunto conhecidos como os 

campos do 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, na Austrália. 

A TIMOR GAP junta-se aos parceiros do consórcio Greater Sunrise: a Woodside (operadora) com uma 

participação de 33,44% e a Osaka Gas com 10%. FIM 


