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CONTRA TO DE PARTILHA DE PRODU<;Ao 

Datado de 7 de abril de 2017 

0 presente Contrato e urn contrato de partilha de produ9ao celebrado nos termos da Lei das 

Atividades Petroliferas, aprovada pela Lei n.0 13/2005, de 2 de setembro. 

ENTRE 

A Autoridade Nacional do Petr6leo e Minerais de Timor-Leste (ANPM), criada ao abrigo do 

Decreta-Lei n.0 20/2008, e do Decreta-Lei n.0 1/2016, Primeira Alterayao ao Decreto-Lei n. 0 

20/2008, em nome proprio e representa9ao do Ministerio do Petr6leo e Recursos Minerais (adiante 

abreviadamente designado por "Ministerio") nos termos do artigo 26.0 do Decreto-Lei da ANPM, 

ao abrigo dos poderes atribuidos ao Ministerio pela Lei das Atividades Petroliferas, aprovada pela 

Lei n.0 13/2005, de 2 de setembro. 

E 

TIMOR GAP Onshore Block , Unipessoal Lda, sociedade constituida e registada ao abrigo da 

Lei da Republica Democratica de Timor-Leste, com o Numero Unico de Empresa ("TIN") 

2003014, com sede na Rua Presidente Nicolau Lobato, Timor Plaza, Piso 3, Comoro, Dili, Timor

Leste (adiante designada por "TIMOR GAP Onshore Block ") 

e TIMOR RESOURCES PTY LTD, sociedade constituida na Australia, como numero de registo 

ACN 615 768 904 e com sede em 71 The Peninsula, Paradise Point, Queensland, Australia 

(adiante designada por "TIMOR RESOURCES''), conjuntamente designadas por "Contratante''. 

(cada um referido individualmente como "parte" ou, em conjunto, como "partes'' ). 

Considerando que: 

A. a titularidade e o controlo sobre o petr6leo existente no Territ6rio de Timor-Leste 

pertencem a Timor-Leste; 

B. o Ministerio tern competencia para celebrar contratos petroliferas para beneficio do povo de 
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Timor-Leste e, entre outros, para o desenvolvimento sustentavel de Timor-Leste; 

C. o Ministerio deseja promover operayoes petroliferas na area do Contrato e o Contratante 

deseja participar e apoiar o Ministerio nessa promoyao na area do contrato; 

D. o Ministerio deseja promover Operayoes Petroliferas na area do contrato mediante ajuste 

direto como Contratante de acordo como Despacho Ministerial n.0 09/GMPRM/XI/2016 e 

a Resoluyao do Conselho de Ministros n.0 39/2016, de 23 de novembro. 

E. o Contratante tern capacidade fmanceira, capacidade e conhecimentos tecnicos para 

desenvolver Operayoes Petroliferas em plena conformidade com a Lei das Atividades 

Petroliferas, aprovada pela Lei n. 0 13/2005, de 2 de setembro, e como presente Contrato; 

F. o Contratante eo Ministerio aceitam celebrar o presente Contrato para permitir a pesquisa, 

o Desenvolvimento e a explorayao de Petr6leo na Area do Contrato. 

ASSIJ\..1, NESTES TERMOS, e acordado: 
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Artigo 1.0 Defini~oes e Interpreta~ao 

1.1 Defini~oes 

Pagina 10 

No presente Contrato, e, exceto se claramente disposto em sentido contnirio, as seguintes 

palavras e expressoes tern o significado que de seguida lhes e atribuido: 

"Amostragem" significa a obtens:ao de amostras de aparas de perfuras:ao, tarolos ou fluidos 

do Pos:o, a intervalos de profundidade definidos durante as Operas:oes de Sondagem; 

Restauras:ao, ou em Operas:oes de Produs:ao para posterior analise; 

"Analise de Segurans:a" significa um documento detalhado, elaborado pelo Contratante, 

que demonstre que os riscos de segurans:a previsiveis foram identificados e avaliados em 

estudos de segurans:a e engenhruia e que foram implementados controlos essenciais e 

medidas de mitigas:ao para garantir que os riscos se encontram controlados a nivel ALARP 

(as low as reasonably practicable), para garantir a segurans:a permanente das Instalas:oes, 

das Operas:oes Petroliferas, do pessoal, das Comunidades Locais e do publico em geral; 

"Ano Civil" significa urn periodo de urn ano, com inicio no dia I de janeiro e frm no dia 31 

de dezembro, de acordo com o calendario gregoriano. 

"Anode Contrato" significa um periodo de 12 (doze) meses consecutivos durante o periodo 

de vigencia do presente Contrato, com inicio na Data Efetiva, ou em qualquer aniversario 

da mesma; 

"Area Adjacente" significa cada bloco, ou conjunto de blocos, que tenham urn ponto de 

contacto ou fronteira comurn com qualquer outro bloco; 

"Area de Desenvolvimento'' significa parte ou a totalidade da Area do Contrato declarada 

como tal ao abrigo do Artigo 4.11; 

"Area de Retens;ao" significa uma area declarada como tal, nos termos previstos no 

ntimero 7 do Artigo 3.0
; 

"Area do Contrato" significa a area delineada como tal nos Anexos A e B; 
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"Avalia<;:ao" significa qualquer Po<;:o perfurado na sequencia de uma Descoberta de Petr6leo 

para efeitos de delinear a dimensao e extensao, e a quantidade e qualidade de Petr6leo 

recuperavel num ou mais Reservat6rios com os quais a Descoberta esteja relacionada; 

"Bens de Timor-Leste" significa materiais, equipamentos, maquinaria e bens de consumo 

que sejam minerados, cultivados ou produzidos em Timor-Leste, e que cumpram qualquer 

uma das seguintes condi<;:oes: 

a) 100 (cern) por cento concebidos, modificados e fabricados em Timor-Leste; 

b) Parcialmente concebidos, modificados e fabticados em Timor-Leste, se o custo total 

dos materiais, mao de obra e servi<;:os locais utilizados na produ<;:ao do bern 

constituirem, pelo menos, 50 (cinquenta) por cento do custo do produto fmal; e 

c) Montagem de bens, cujas pe<;:as sobresselentes tenham origem em bens de importa<;:ao 

ja sujeitos a direitos aduaneiros, sendo a montagem em si efetuada em Timor-Leste 

com utiliza<;:ao de mao de obra, custos, e elevados conhecimentos e capacidade locais. 

"Campo" sign ifica uma Jazida, ou varias Jazidas, todas agrupadas na mesma estrutura 

geologica, ou condi<;:oes estratigraficas, ou relacionadas com as mesmas, a partir das quais 

se possa produzir Petr6leo; 

"Cessao" significa qualquer cessao, transferencia, transmissao, transmissao de titularidade 

em duas fases (bifurcation of title), nova<;:ao, mudan<;:a no Controlo, fusao, onera<;:ao ou 

qualquer outro tipo de transa<;:ao,independentemente da forma legal, beneficiaria ou outra, 

condicionada ou nao por parte de urn Contratante: 

a) Ao presente Contrato, ou todos ou qualquer parte dos direitos, interesses, beneficios, 

obriga<;:oes e responsabilidades decorrentes da mesma; 

b) Ao Petrol eo que ainda nao tenha sido, mas possa vir a ser, recuperado na Area do 

Contrato, ou quaisquer receitas da venda do referido Petr6leo; 

c) A qualquer facto o qual, nao fosse o Artigo 16 e a Lei Aplicavel em Timor-Leste, 

quaisquer dos referidos direitos, interesses, obriga<;:oes e beneficios ou o 
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Petr6leo mencionados nas subalineas i) e ii) supra, pudessem ser detidos para o 

beneficia de, ou exercidos por, ou em beneficia de qualquer outra Pessoa; mas nao 

inclui acordos para a venda ou permuta de Petr6leo Bruto, sempre que a venda ou 

permuta se verifique ap6s a propriedade do mesmo ter passado para o Contratante; e 

os termos "Ceder", ''Cedente"' e "Cessiomirio" devem ser interpretados em conformidade; 

"Comissao"' tem o significado previsto no Artigo 20.2; 

"Comunidades Locais'" significa as pessoas que vivem ou trabalham na proximidade das 

Operac;oes Petroliferas; 

"Consultor Extemo " significa uma organizac;ao ou pessoa independente e de rename, que 

seja perito em Operac;oes Petroliferas ou experiencia e conhecimentos na area em questao; 

"Conteudo Local" significa o valor acrescentado que e trazido para a nac;ao hospedeira 

atraves das atividades da industria do petr6leo e gas, realizadas por meio de, entre outros: 

desenvolvimento da mao de obra, emprego da mao de obra local, investimentos no 

desenvolvimento dos fomecedores, transferencia de conhecimentos e tecnologia e aquisic;ao 

e aprovisionamento de fomecimentos e servic;os locais; 

"Contrato" significa o presente contrato de partilha de Produc;ao e todos os respetivos 

anexos e documentos complementares, com as eventuais alterac;oes de que venham a ser 

objeto; 

"Contrato Aprovado" significa um contrato celebrado por urn Contratante e previamente 

aprovado pelo Ministerio no ambito de urn Plano de Desenvolvimento, ou de outro modo 

aprovado pelo Ministerio; 

"Contrato de Financiamento" significa qualquer conta a descoberto, emprestimo, ou outro 

financiamento ou vantagem financeira (incluindo sob a forma de Project Finance sem 

recurso ou com recurso limitado qualquer credito por aceite bancario, obrigac;ao, nota de 

credito, titulo de credito ou papel comercial, locac;ao financeira, contrato de mutuo, letra de 

cambia, venda a prazo ou contrato de compra, ou qualquer outro Contrato de venda sob 

condic;ao ou outra transac;ao que tenha o mesmo efeito comercial de urn emprestimo ); 
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"Contrato de Operayao Conjunta" significa qualquer acordo ou contrato celebrado entre 

todas as pessoas que integram o Contratante nos termos do presente Contrato sobre os 

respetivos direitos e obrigas:oes ao abrigo do presente Contrato, com as eventuais alteras:oes 

ou aditamentos de que esse acordo ou contrato venha a ser objeto; 

"Contrato do Bloco A" significa o Contrato de Partilha de Produs:ao celebrado entre o 

Ministerio e o Contratante na data do presente Contrato, ou proximo da mesma, para o 

bloco A onshore; 

"Convenyao de Washington" significa a Convens:ao de 1965 sobre Resoluyao De Conflitos 

Relatives a Investimentos Entre Estados eN acionais de Outros Estados; 

"Credor Privilegiado" significa o titular ou detentor de urn interesse ou direito que consista 

num onus sobre propriedade; 

"Custos de A valiayao" tern o significado previsto no numero 2 da Clausula 2.3 do Anexo C; 

"Custos de Capital" tern o significado previsto no numero 3 da Clausula 2.3 do Anexo C; 

"Custo de Desmantelamento" significa o custo estimado de Desmantelamento previsto no 

Plano de Desmantelamento; 

"Custos de Pesquisa" tern o significado previsto no numero I da Clausula 2.3 do Anexo C; 

"Custos Nao Elegiveis" tern o significado previsto no numero 8 da Clausula 2.3 do Anexo 

c-
' 

"Custos Operacionais" tern o significado previsto no numero 4 da Clausula 2.3 do Anexo C; 

"Custos Recupeniveis" tern o significado previsto no numero 3 do Artigo 8.0
; 

"Dados do Projeto .. tern o significado previsto no Artigo 19.3(b); 

"Data Efetiva" significa a data em que todas as condiyoes suspensivas previstas no numero 

3 do Artigo 2.0 do presente Contrato tiverem sido preenchidas; 

"Declarayao de Produyao" tern o significado previsto no numero 1 da Clausula 5.3 do 

Anexo C; 
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"Oeclara~ao de Recupera~ao de Custos" tem o significado previsto na Clausula 7.3 do 

Anexo C; 

"Declara~ao de Valor da Prodw;.ao e de Pre~os" tem o significado previsto na Clausula 6.3 

do Anexo C; 

"Descoberta" significa qualquer ocorrencia de Petr6leo na Area do Contrato, 

independentemente da quantidade e qualidade ou viabilidade comercial, conforme 

verificada com recurso a, pelo menos, 2 (dois) metodos de dete~ao ou avalia~ao; 

"Descoberta Comercial" significa uma Descoberta que, conforme determinado nos termos 

da Lei Aplicavel e do presente Contrato, e passive! de explora~ao comercial de acordo com 

as Melhores Tecnicas e Prciticas da Industria Petrolifera; 

"Desenvolvimento" significa as operac;oes destinadas a recolher Petr6leo de uma Jazida 

para fins comerciais e inclui a concec;ao, construc;ao, instalac;ao, perfurac;ao ( exceto a 

perfurac;ao para fms de Pesquisa e Avaliac;ao) e todas as atividades relacionadas; 

"Desenvolvimentos do Contratante" significa os desenvolvimentos ou melhorias do 

equipamento, tecnologia, metodos, processes ou tecnicas pertencentes ao Contratante, ou 

controlados por este, ou em sua representac;ao antes do inicio do presente Contrato, que 

sejam realizados pelo Contratante durante a conduc;ao das Operac;oes Petroliferas, ou em 

resultado destas. 

"Desmantelamento" significa, relativamente a Area do Contrato ou parte da mesma, 

conforme o caso, o abandono, desmantelamento, transferencia, remoc;ao e/ou eliminac;ao, 

como lixo ou residuos, de quaisquer estruturas, instalac;oes, equipamento e outros hens, 

hem como outros trabalhos, utilizados nas Operac;oes Petroliferas na Area do Contrato, 

para efeitos de limpeza da Area do Contrato e que esta fique em boas condic;oes e segura, e 

para proteger o ambiente; 

"Dia" significa um perfodo de 24 (vinte e quatro) horas como uma unidade de tempo, que 

comec;a as OhOO e termina as 24h00, no qual uma semana ou urn mes ou ano se dividem e 

que corresponde a uma rotac;ao da terra sobre o seu eixo; 

"Forc;a Maior" tem o significado previsto no numero I do Artigo 24.0
; 



"Fomecedor de Timor-Leste'' significa uma pessoa singular ou coletiva: 

a) Cuja empresa tenha sido constituida ou esteja de outra forma sujeita as leis de Timor

Leste; 

b) Cujo estabelecimento principal seja em Timor-Leste; 

c) Que seja detida e controlada por cidadaos de Timor-Leste em mais de cinquenta por 

cento; e 

d) Fomec;a servic;os e/ou bens a Operac;oes Petroliferas. 

"Fundo de Desmantelamento ., significa o fun do estabelecido em conformidade com o 

Artigo 6.6(a) ; 

"Garantia" significa: 

a) Uma carta de credito standby (standby letter of credit) emitida por urn banco; 

b) Uma cauc;ao aciom1vel mediante a solicitac;ao (on-demand bond) emitida por uma 

instituic;ao seguradora; 

c) Uma garantia societaria (corporate guarantee) incluindo uma garantia da sociedade

mae ou afiliada (Parent or associated Company guarantee); ou 

d) Qualquer outra garantia fmanceira aceitavel para o Ministerio; 

e emitida por urn banco, seguradora ou sociedade aceitavel para o Ministerio e possuindo 

urn rating de credito assegurando que o valor da garantia e suficiente para liquidar as suas 

obrigac;oes em todas as circunstancias razoavelmente previsiveis; 

"Gas Natural" significa todos os hidrocarbonetos gasosos e inertes, incluindo gas mineral 

humido, gas mineral seco, gas de revestimento e gas residual que permanece ap6s a 

extrac;ao de hidrocarbonetos liquidos a partir do gas hUmido, mas nao Petr6leo Bruto; 
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"Gas Natural Disponivel" significa todo o Gas Natural produzido e arrecadado na area do 

Contrato e nao utilizado nas Operac;oes Petroliferas; 

"Gas Natural Lucro" tern o significado previsto na alinea c) do numero 1 do Artigo 9.0 ; 

"lnformayao Confidencial do Contratante" significa qualquer informayao tecnica ou 
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comercial detida ou controlada pelo Contratante a data do presente Contrato que nao e do 

dominio publico e que detem valor econ6mico proprio pelo facto de nao ser do dominio 

publico e que, no momento em que e divulgada pelo Contratante ao Ministerio, e 

claramente assinalada ou designada como confidencial; 

" lnformas;ao Operacional" significa a informas;ao constante de urn Relat6rio de Informa<;ao 

Operacional previsto no numero 2 do Artigo 19; 

" Instalas;oes'' significa todo o equipamento, maquinaria, instalas;oes e infraestruturas fixas e 

m6veis utilizadas na realizas;ao de Opera<;oes Petroliferas e inclui, entre outras, instalas;oes 

de Produ<;ao, qualquer sistema de oleodutos, instalas;oes de processamento, instalas;oes de 

armazenamento e instala<;oes de terminais e estradas, pontes e outros meios de acesso 

a Area do Contrato ou dentro da mesma, nos casos em que se esteja dentro da Area do 

Contrato; 

"Interesse Participative'' significa, em relas:ao a cada parte que constitui o Contratante, a 

quota-parte indivisivel expressa como uma percentagem da participas;ao dessa parte nos 

direitos e nas obrigas:oes ao abrigo do presente Contrato; 

"Lei Aplicavel em Timor-Leste" significa quaisquer regulamentos, estatutos, c6digos, 

diplomas, incluindo autorizas:oes, decisoes e diretivas que possam ser emitidos e estar em 

vigor em Timor-Leste; 

"Lei das Atividades Petroliferas" significa a Lei N .0 13/2005, de 2 de setembro, aprovada 

pelo Parlamento Nacional da Republica Democnitica de Timor-Leste; 

"Mecanisme Complementar do CIRDI de 1978"' significa o Regulamento do mecanisme 

complementar para a administra<;ao de procedimentos por parte do secretariado do centro 

intemacional para a resolu<;ao de diferendos relatives a investimentos (regulamento do 

mecanisme complementar); 

"Melhores Tecnicas e Pniticas da Industria Petrolifera" significa as pniticas boas e 

prudentes da industria petrolifera e principios de conserva<;ao do Campo geralmente 

seguidos pela industria petrolifera intemacional em circunstancias similares; 

"Mes Civil " significa qualquer urn dos 12 (doze) meses do Ano Civil; 
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"MMBTU"' significa urn milhao de Unidades Termicas Britarucas (BTU) em que urna BTU 

corresponde a quantidade de calor necessaria para aumentar em urn grau Fahrenheit a 

temperatura de urn quartilho de agua (que pesa exatamente 16 onc;as); 

"Obrigac;oes Minimas de Trabalho de Pesquisa'' significa os requisites minimos 

obrigat6rios de trabalho (incluindo atividades de trabalho e despesas) para cada Periodo de 

Pesquisa, de acordo como estipulado nos numeros 4, 5 e 6 do Artigo 4.0 

"Operac;oes de Sondagem" significa as operac;oes relacionadas com a perfurac;ao de urn 

Poc;o ou Furo de Teste, e que podem incluir operac;oes tais como preparac;ao no local, 

penetrac;ao inicial (Spudding), aquisic;ao de dados, monitorizac;ao, controlo de Poc;o, 

modificac;ao, tamponamento, e completac;ao de Poc;o, mas excluem Restaurac;oes; 

"Operac;oes Petroliferas" significa atividades para efeitos de prospec;ao de Petr6leo, 

explorac;ao para efeitos de, avaliac;ao, Desenvolvimento, explorac;ao, venda ou exportac;ao 

de Petr6leo, ou construc;ao, instalac;ao ou funcionamento e quaisquer estruturas, Instalac;oes 

ou outras instalac;oes para o Desenvolvimento, explorac;ao e exportac;ao de Petr6leo, ou 

demolic;ao ou remoc;ao das referidas estruturas, Instalac;oes ou outras instalac;oes; 

"Operador" significa a parte contratante que e designada para realizar as Operac;oes 

Petroliferas em nome do Contratante; 

"Parte Financiada" significa urn Contratante que nao tern qualquer obrigac;ao de pagar os 

seus custos da percentagem de participac;ao no Contrato de Operac;ao Conjunta e no 

presente Contrato, que na data do presente Contrato e a TIMOR GAP Onshore Block , e a 

participac;ao detida por essa parte no Contrato de Operac;ao Conjunta e a "Participac;ao 

F inanciada"; 

"Parte Financiadora" significa urn Contratante que paga os custos da percentagem de 

participac;ao da Parte Financiada nos termos do Contrato de Operac;ao Conjunta e do 

presente Contrato, que na data do presente Contrato e a TIMOR RESOURCES; 

"Pedodo" significa o Pedodo inicial, o segundo Periodo ou o terceiro Periodo (ou qualquer 

urn deles, conforme o caso) conforme estabelecido nos nUmeros 4, 5 e 6 do Artigo 4.0
; 

"Periodo de A valiac;ao" significa o prazo concedido ao Contratante para realizar urn 

Programa de Trabalho de A valiac;ao; 
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"Periodo de Pesquisa'' significa o periodo a contar da Data Efetiva ate a primeira das 

seguintes situas:oes a ocorrer: 

a) a declaras:ao de uma Area de Desenvolvirnento ao abrigo da Clausula 4.11 ; e 

b) 7.0 aniversario da Data Efetiva ou data posterior determinada nos termos do presente 

Contrato ou acordada pelas partes; 

" Petroleo'' significa qualquer hidrocarboneto que ocorTa naturalmente, seJa em estado 

gasoso, liquido ou solido, qualquer rnistura de hidrocarbonetos que ocorra naturalmente, 

seja em estado gasoso, liquido ou solido e qualquer Petroleo, conforme definido supra, que 

tenha sido reinjetado numa Jazida. 

" Petroleo Bruto" significa oleo mineral bruto e todos os hidrocarbonetos que ocorram 

naturalmente num estado liquido ou obtidos a partir de gas hillnido por condensas:ao ou 

extras:ao; 

" Petroleo Bruto Disponivel" significa todo o Petroleo Bruto produzido e arrecadado na 

Area do Contrato e nao utilizado nas Operas:oes Petroliferas; 

"Petroleo Bruto Lucro·· tern o significado previsto na alinea c) do numero I do Artigo 9.0
; 

"'Petro leo de Recuperas;ao de Custos" tern o significado previsto no Artigo 9.1 (b )(i); 

"Petroleo Disponivel"' significa todo o Petroleo Bruto Disponivel e todo o Gas Natural 

Disponivel; 

"Petroleo Lucro" tern o significado previsto na alinea c) do numero I do Artigo 9.0
; 

"Plano de Conteudo Local"' significa o plano elaborado pelo Contratante nos termos do 

Artigo 7.5 , tendo em vista a irnplementas:ao da Proposta de Conteudo Local aprovada e o 

cumprimento dos requisitos de Conteudo Local previstos no presente Contrato e na Lei 

Aplicavel em Timor-Leste. 

"Plano de Desenvolvimento" significa urn plano de Desenvolvimento aprovado pelo 

Ministerio em conformidade como disposto nos numeros 1 e 2 do Artigo 5.0
; 

"Plano de Desmantelamento" significa o plano de Desmantelamento aprovado pelo 

Ministerio em conformidade com o disposto no nillnero 1 do Artigo 6. 0 ; 
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" Plano de Saude e Seguran<;a'' significa urn plano que deve incluir informa<;iio relativa aos 

pianos em termos de saude, seguran<;a, forma<;ao, Normas de Desempenho, resposta em 

caso de acidente e urgencia nas Opera<;oes Petroliferas relevantes, declara<;iio de inten<;oes 

para demonstrar o compromisso de cumprir os requisitos de saude e seguran<;a e demais 

informa<;iio que seja necessaria nos termos da Lei Aplicavel em Tirnor-Leste ou conforme 

exigido pelo Ministetio; 

"Po<;o" significa uma perfura<;ao na superficie terrestre escavada ou furada para efeitos de 

explorar, avaliar uma Descoberta, ou produzir Petr6leo. 

"Po<;o de Avalia<;ao" significa qualquer Po<;o perfurado na sequencia de uma Descoberta de 

Petr6leo para efeitos de delinear a dimensao e extensao, e a quantidade e qualidade de 

Petr6leo recupenivel num ou mais Reservat6rios com os quais a Descoberta esteja 

relacionada; 

"Po<;o de Desenvolvimento" significa urn Po<;o que e perfurado num Campo ou numa 

J azida para efeitos de: 

a) Produ<;ao de fluidos a partir do Po<;o; 

b) Observa<;iio do desempenho da J azida; 

d) Elimina<;iio de fluidos para o Po<;o; 

"Po<;o de Pesquisa" significa uma perfura<;ao na superficie terrestre, que nao urn Po<;o de 

Desenvolvirnento ou Furo de Teste, que e perfurado para efeitos de Descoberta de Petr6leo; 

"Ponto de Exporta<;ao do Campo" significa o ponto em que o Petr61eo da Area do Contrato 

deixa a mesma, ou ponto anterior em que seja carregado ou de entrada em navio, oleoduto, 

carniao, camiao-cistema ou outro veiculo, ou qualquer outro meio de transporte para fms de 

transporte da Area do Contrato; 

"Prazo para Analise" tern o significado previsto no numero 7 do Artigo 22.0
; 

"Produ<;ao" significa qualquer atividade de extra<;ao, explora<;ao ou de exporta<;ao 

relacionada com o Petr6leo, mas nao inclui Desenvolvimento; 
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"Produylio Cornercial" verifica-se no primeiro Dia do primeiro periodo de 30 (trinta) Dias 

consecutivos em que a Produ9ao nao seja inferior aos niveis de Produ9ao regular entregue 

para venda determinados pelo Ministerio no ambito da aprova9ao de urn Plano de 

Desenvolvimento, ou da alterayao ao mesmo, e cujos calculos da media abranjam, no 

minima, 25 (vinte e cinco) Dias no respetivo periodo; 

"Produyao Misturada" significa a Produ9ao de Petr61eo a partir de duas ou rnais Jazidas 

nurna cavidade progressiva de Po9o; 

"Prograrna de Trabalho de A valia9ao" significa urn Programa de Trabalho e Or9amento 

para Trabalhos de A valiayao; 

"Prograrna de Trabalho e Or9arnento" significa urn programa de trabalho para Operar;oes 

Petroliferas e urn or9amento para executar esse programa de trabalho, aprovado pelo 

Ministerio em conformidade com o presente Contrato. 

"Proposta de Conteudo Local" significa a proposta relativa a Conteudo Local apresentada 

juntamente com o requerimento do Contratante relativo ao Plano de Desenvolvimento ou 

Plano de Desmantelamento nos termos deste Contrato; 

"Proposta de Conteudo Local Revista" tern o significado previsto no numero 5 do Artigo 

7.0; 

"Provisao Anual do Custo de Desmantelamento" tern o significado na alinea (h) do nillnero 

6 do artigo 6. 0
; 

"Receitas Diversas" tern o significado previsto no nillnero 7 da Clfmsula 2.3 do Anexo C; 

"Registos Contabilisticos" tern o significado previsto no nillnero 2 da Chiusula l.a do 

Anexo C; 

"Restaurar;ao·' significa qualquer operayao realizada nurn Po9o ap6s a Completayao inicial, 

que possa resultar na alteraylio da configura9lio mecanica intrafuro e inclui 

aprofundamento, puxar ou repos1c10nar liners, tamponamento por compressao, 

adicionamento de novas perfura96es e reperfura9ao nos mesrnos intervalos ou intervalos 

alternativos, estimulaylio, repara9ao de danos no revestimento causados por corrosao, 

colapso, rutura ou separa9ao ou qualquer outra opera9ao de repara9ao sernelhante de grande 

dimensao, corn exclusao das Opera96es de Sondagem; 



"Servi9os de Timor-Leste'· significa servi9os prestados por urn Fomecedor de Timor-Leste; 

"Sistema de Gestao' ' significa urn sistema concebido para assegurar o cumprimento da Lei 

Aplicavel em Timor-Leste, contribuir para garantir e melhorar a qualidade do trabalho 

desenvolvido nas Opera96es Petroliferas e para assegurar o planeamento, organiza9ao, 

controlo, monitoriza9ao e analise das medidas necessarias para efeitos de preven9ao e 

mitiga9ao; 

"Sociedade-Mae" significa uma entidade juridica que, em rela<;:ao a outra entidade juridica: 

a) Controla a composi<;:ao da adrninistra<;:ao dessa entidade juridica; ou 

b) Detem ou controla mais de meta de do numero maximo de votos que pod em ser 

emitidos numa assembleia geral dessa entidade; ou 

c) Detem mais de metade do capital social ernitido dessa entidade (excluindo qualquer 

parte desse capital social emitido que nao confira o direito a participar na distribui9ao 

de lucros ou de capital para alem de detenninado montante ); ou 

d) E a Sociedade-Mae da Sociedade-Mae da outra entidade juridica. 

"Subcontratado" significa uma parte que celebrou urn contrato com urn Contratante, ou 

qualquer dos seus subcontratados e fabricantesem qualquer fase, para efeitos de realiza9ao 

do trabalho relacionado com as Opera<;:oes Petroliferas; 

"Trimestre Civil " significa urn periodo de tres Meses Civis consecutivos, com inicio no 

primeiro dia de janeiro, abril, julho ou outubro de qualquer Ano Civil; 

"Uplift" tern o significado previsto no nllmero 6 da Clausula 2.3 do Anexo C. 

1.2 Epigrafes 

As epigrafes sao aqui utilizadas por razoes de facilidade de consulta, nao fazendo parte 

integrante do presente Contrato e nao devendo ser tidas em considera9ao para efeitos da 

interpreta9ao do mesmo. 

1.3 Diretrizes Interpretativas 

No presente Contrato, e a menos que o contexto exija interpreta<;:ao diversa: 
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a) As palavras "incluindo'' e "particularmente'' sao interpretadas como atribuindo urn 

mero caniter ilustrativo ou enfatico, e nao sao interpretadas como urna limitayao a 
generalidade de qualquer palavra que as preceda, nem produzem efeitos nesse sentido; 

b) A referencia a urn Artigo, a urn Anexo ou Documento Complementar, e feita a urn 

Artigo, a urn Anexo ou Documento Complementar, do presente Contrato; 

c) A referencia a urn contra to (incluindo o presente Contra to), documento complementar 

ou documento, e urna referencia a esse mesmo contrato, documento complementar ou 

documento com as eventuais alterayoes, derrogayoes, novayoes, modifica96es ou 

revogayoes de que possa ser objeto; 

d) A referencia a uma lei, decreto-lei, diploma ou decreto Ministerial ou outro 

instmmento legislative e feita a essa mesma lei, decreto-lei, diploma ou decreto 

ministerial ou instrumento legislative, com as eventuais alterayoes, derrogayoes, 

modificayoes ou revogayoes de que possa ser objeto; 

e) 0 singular inclui o plural e vice-versa; 

f) Qualquer genero inclui o outro; 

g) Uma referencia a uma "pessoa" inclui uma pessoa singular, uma empresa ou qualquer 

outra entidade juridica, mesmo que nao tenha personalidade juridica; 

h) Uma referencia ao consentimento ou aprovayao do Ministerio significa o 

consentimento ou aprovayao do Ministerio por escrito e de acordo com as condi9oes 

que esse consentimento ou aprovayao pressupoem; e 

i) Sempre que urna palavra ou expressao seja definida, qualquer derivada com inicial 

maiuscula ou as palavras ou expressoes semelhantes com inicial maiuscula devem ser 

interpretadas em conformidade com essa defini9ao. 

1.4 Anexos 
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Os Anexos e Docurnentos Complementares sao incorporados e fazem parte do presente 

Contrato, mas em caso de conflito entre os termos de qualquer Anexo ou Docurnento 

Complementar e os termos do presente Contrato, prevalece o disposto no presente Contrato. 



Artigo 2.0 Objeto e Prazo de Vigencia 

2.1 Objeto 

a) De acordo com o presente Contrato, e ao seu abrigo, o Contratante: 

i) Tern o direito exclusivo a desenvolver as Opera<;oes Petroliferas de acordo com a 

Lei das Atividades Petroliferas, qualquer outra Lei Aplicavel em Timor-Leste eo 

presente Contrato, exclusivamente por sua conta e risco e expensas; 

ii) Deve providenciar os recw-sos hurnanos, fmanceiros e tecnicos necessarios para 

esse efeito; e 

iii) Deve partilhar o Petr6leo produzido na Area do Contrato, conforme previsto no 

Artigo 9.0
. 

b) 0 Contratante nao esta autorizado a desenvolver Opera<;oes Petroliferas em qualquer 

prute do territ6rio de Timor-Leste fora da Area do Contrato, a nao ser que o fa<;a ao 

abrigo de urna autoriza<;iio de acesso concedida a urn Contratante pelo Ministerio, nos 

termos do disposto no Artigo 11.0 da Lei das Atividades Petroliferas. 

c) 0 presente Contra to nao autoriza o Contratante a processar Petrol eo para a 16m do Ponto 

de Exporta<;iio do Campo e nenhuma despesa relativa a processamentos subsequentes 6 

considerada urn Custo Recuperavel. 

2.2 Condi~oes Suspensivas 
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a) A produ<;iio de efeitos do presente Contrato depende do preenchimento das seguintes 

condi<;oes: 

i) Designa<;iio de urn Operador, de acordo com o nfunero I do Artigo 20.0
• Se o 

Contratante for composto por mais de uma pessoa, celebra<;iio de urn Contrato de 

Opera<;iio Conjunta entre elas, sendo que o referido Contrato entra em vigor ap6s 

aprova<;iio do Ministerio; 

ii) A celebra<;iio pelas partes do Contrato do Bloco A e urn contrato de opera<;iio 

conjunta para esse contrato, e a aprova<;iio, pelo Ministerio, desse contrato de 

opera<;iio conjunta, nao devendo a referida aprova<;iio ser 



injustificadamente recusada, e devendo ser concedida no prazo de 15 ( quinze) 

Dias, sob pena de ser considerada aprovada ap6s essa data; 

iii) Presta9ao por parte do Contratante de uma Garantia ao Ministerio na f01ma da 

Garantia da Sociedade-Mae ou sociedade associada nos termos do modelo 

constante do Documento Complementar B e com conteudo que satisfa9a o 

Ministerio para a realiza9ao das Obriga96es Minimas de Trabalho de Pesquisa e 

das Obriga96es de Desmantelamento do Contratante; 

iv) Demonst:rayao, por parte do Contratante, de modo que o Ministerio considere 

satisfat6rio, de que cumpriu as respetivas obriga96es relativas a seguros previstas 

no numero 3 do Artigo 23.0
, ou dispensa dessas obriga96es por parte do 

Ministe1io, dispensa que nao deve ser injustificadamente recusada. 

b) Se as condi96es referidas na alinea a) do numero 2 do Artigo 2.0 nao estiverem 

preenchidas ou afastadas por acordo entre as partes ate ao 60.0 (sexagesimo) Dia ap6s a 

data de assinatura do presente Contrato, este caduca e nao tern qualquer efeito ou 

validade futura. 

2.3 Data Efetiva e Prazo de Vigencia 
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a) 0 presente Contrato entra em vigor na Data Efetiva e cessa a sua vigencia quando 

ocor:rer a primeira das seguintes situa96es: 

i) Toda a Area do Contrato tenha sido abandonada nos termos do Artigo 3.0
; 

ii) As partes acordem mutuamente por escrito resolver o presente Contrato; 

iii) Resolu9ao nos termos do nlimero 4 do Artigo 2.0
; ou 

iv) A que ocorrer primeiro das seguintes: 

1. o ultimo Dia da vida econ6mica de urn Desenvolvimento conforme 

especificado no Plano de Desenvolvimento e, caso haja varios Pianos de 

Desenvolvimento relativamente a diferentes Campos no ambito da Area do 

Contrato que tenham sido aprovados pelo Ministerio, o ultimo Dia dos 

mesmos; ou 



11. Caducidade por decurso do prazo maximo de vigencia dos contratos 

petroliferos, conforme estabelecido na Lei Aplicavel em Timor-Leste. 

b) 0 Contratante tern o direito de opc;:ao de prorrogac;:ao do prazo do presente Contrato em 

relac;:ao a qualquer Area de Desenvolvimento pelos prazos estabelecidos na Lei 

Aplicavel em Tirnor-Leste ou conforme possa ser acordado entre o Ministerio e o 

Contratante, contanto que o Contratante notifique o Ministerio da sua intenc;:ao com pelo 

menos 1 (urn) ano de antecedencia relativamente a data de caducidade do presente 

Contrato. 

2.4 Causas de Resolu~ao do Contrato 
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0 Ministerio pode resolver o presente Contrato mediante comunicac;:ao por escrito: 

a) com efeitos imediatos, se: 

i) Uma pessoa que seJa parte do Contratante se tome insolvente nos termos 

previstos na Lei Aplicavel em Timor-Leste, outras leis aplicaveis a sua 

Sociedade-Mae, ou normas intemacionais de contabilidade, for declarado falido, 

realizar qualquer Cessao em beneficio dos seus credores ou for declarado incapaz 

de pagar as suas dividas logo que ocorra o seu vencimento e essa situac;:ao nao for 

eliminada ou afastada de modo satisfat6rio para o Ministerio no prazo de 14 

(catorze) Dias a contar data da ocorrencia dessa situac;:ao; 

ii) For interposta urna ac;:ao em tribunal jurisdicionalmente competente ou emitido 

urn despacho, ou for aprovada urna deliberac;:ao de dissoluc;:ao ou liquidac;:ao da 

Sociedade-Mae de urna pessoa que seja parte do Contratante e essa situac;:ao nao 

for eliminada ou afastada de modo satisfat6rio para o Ministerio no prazo de 14 ( 

catorze) Dias a contar da data da ocorrencia dessa situac;:ao; 

iii) For designado urn adrninistrador judicial, ou se urn Credor Privilegiado executar 

a sua garantia tomando posse da maioria dos bens ou ativos de uma pessoa que 

seja parte do Contratante e essa situac;:ao nao for eliminada ou afastada de modo 

satisfat6rio para o Ministerio no prazo de 14 ( catorze ) Dias a contar da data da 

ocorrencia dessa situac;:ao; ou 
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iv) Urn Contratante deixar de exercer a sua atividade ou estiver na iminencia de 

deixar de exercer a sua atividade, ou for instaurado processo executivo contra 

todo, ou a maior parte do seu patrim6nio e tal situa9ao nao for solucionada no 

prazo de 14 (catorze) Dias a contar da data da ocorrencia dessa situa9ao. 

b) Se o Contratante: 

i) Tiver incumprido de forma substancial qualquer plano acordado, programa, 

aprovavao, condivao ou termo a que o presente Contrato se encontre sujeito; 

ii) Nao tiver cumprido urn requisito material da Lei Aplicavel em Timor-Leste que 

seja aplicavel ao presente Contrato ou ao seu objeto; 

iii) Tiver prestado ao Ministerio informavao relacionada com o presente Contrato ou 

com o prop6sito de celebrar o presente Contrato que sabia, ou deveria 

razoavelmente saber, ou suspeitar, ser falsa; ou 

iv) Nao tiver pago qualquer montante por si devido ao abrigo da Lei Aplicavel em 

Timor-Leste ou do presente Contrato, dentro de urn prazo de 3 (tres) meses ap6s 

Dia de vencimento do montante ou de outro prazo acordado. 

c) 0 Ministerio nao resolve o Contrato mediante notificavao por escrito com base em uma 

ou mais causas relevantes indicadas na alinea b) do ntu:nero 4 do Artigo 2.0
, salvo se: 

i) Mediante documento por escrito enviado ao Contratante, tiver notificado a sua 

inten9ao de resolver o Contrato com uma antecedencia minima de 30 (trinta) 

Dias; 

ii) Tiver indicado, atraves de documento por escrito, o prazo ate ao qual o o 

Contratante deve apresentar por escrito ao Ministerio qualquer assunto que 

pretenda ver apreciado; e 

iii) Tiver tido em conta qualquer informavao prestada ao abrigo da subalinea ii) da 

alinea c) do ntu:nero 4 do Artigo 2.0 e qualquer ato praticado pelos Contratantes 

ou outras partes tendo em vista a eliminavao dessa causa, ou para prevenir a 

repetivao de causas semelhantes. 

d) 0 Ministerio nao resolve o Contrato relativamente a TIMOR RESOURCES com 
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