
 

 

 

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO FUNDO PETROLÍFERO 

 Trimestre terminado em 30 Junho de 2022 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) publicou hoje o Relatório Trimestral do Fundo Petrolífero para o período 

terminado em 30 de junho 2022. O mesmo apresenta um montante de capital do Fundo Petrolífero de 17.84 mil 

milhões de USD na referida data, quando no final do trimestre anterior esse montante era de 19.12 mil milhões.  

 

O relatório mostra que as ‘entradas brutas’ de capital foram de $49.06 milhões de USD, consistindo em $37.63 

milhões de USD de contribuições dos contribuintes para o Fundo e $11.43 milhões de USD de pagamentos de 

royalties provenientes da Autoridade Nacional do Petróleo e Mineiras. 

 

O rendimento dos investimentos do Fundo foi de -$1.028 milhões de USD, dos quais $79.19 milhões de USD sob a 

forma de recebimentos do dividendo e de juros e -$1.089 milhões de US a forma de movimento de valor mercado e 

o movimento de cambiais foi de -$11.86 milhões de USD. O resultado foi um retorno para a carteira do Fundo de -

5,33%, enquanto que o do benchmark para o mesmo período foi de -5,61%.  

 

A Lei do Fundo Petrolífero especifica que o Gestor Operacional, o Banco Central de Timor-Leste, é o agente 

responsável pela gestão operacional do Fundo, sendo o Ministério das Finanças responsável por definir a estratégia 

global de investimento do Fundo. 

 

O Banco Central de Timor-Leste tem gerido o portefólio do Fundo próximo do benchmark durante todos os 68 

trimestres da sua respectiva vida. A diferença de rentabilidade entre o portefólio e o benchmark esta trimestre são 

28 ponto de base ou 0.28 porcento. O desempenho retorno absoluta o Fundo desde início em setembro de 2005, é 

de 4,14 pontos de base ou 4.14%. 

 

Os pontos principais a destacar no LXIII Relatório Trimestral do Fundo Petrolífero, que cobre o período de 01 de abril 

de 2022 a 30 de junho de 2022, são os seguintes:  

● O capital do Fundo é de $17.84 mil milhões de USD. 

● A entrada bruta de capital proveniente de impostos, royalties e outras receitas foi de $49.06 

milhões de USD. 

● As saídas de dinheiro foram de $303.52 milhões de USD dos quais $300 milhões de USD foram 

sob a forma de transferênsias para o Orçamento de Estado e $3.52 milhões de USD para cobrir os 

custos de gestão operacional. 

● O retorno da total carteira no período foi de -533%, o que compara favoravelmente com os -5,61% 

do retorno do benchmark 

● O retorno da carteira do investimento no merkadu financeiro no período foi de -5,59%, o que 

compara favoravelmente com os -5,88% do retorno do benchmark. 

Os relatórios trimestrais, tal como a Lei do Fundo Petrolífero e o Acordo de Gestão do mesmo entre o BCTL e o 

Ministério das Finanças da RDTL estão disponíveis no site do Banco Central em https://www.bancocentral.tl 
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