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1.

VISÃO, MISSÃO E ATRmUIçÔES DE IPG

o IPG é um instituto integrado na administração indireta do Estado, sob a forma de instituto
público, com autonomia administrativa e financeira orçamento e património próprios.

1.1

VISÃO

" Tomar wn instituto de Serviços Geológicos mais credível no Sudeste Asiático'
1.2

MISSÃO

O IPG tem como principal missão o arquivo, produção gestão, armazenamento e difusão da
informação geológica,
incluindo, a que diz respeito aos recursos do petróleo, gás e minerais, que serve de base aos
trabalhos de prospecção, pesquisa e exploração dos recursos minerais nacionais.
A missão do IPG inclui a coordenação e a promoção de atividades cujo objetivo seja a produção
de conhecimento geológico relativo a território nacional, incluindo, em áreas marítimas, e o
estabelecimento de um registo nacional relativo à informação geológica e aos recursos naturais
de Timor-Leste.
1.3

ATRIBUIÇÕES

o IPG prossegue as seguintes atribuições:
a) Compilar, selecionar processar, atualizar e reproduzir os inventários que permitem
disseminar a informação relacionada com a geologia, os recursos petrolíferos e minerais,
incluindo a informação que lhe seja submetida por quaisquer entidades públicas ou
privadas empresariais ou não, incluindo a Autoridade Nacional do Petróleo e a
Companhia Nacional do Petróleo;
b) Produzir e distribuir mapas geológicos e outros mapas temáticos, bem como literatura
relacionada, que cubram o território nacional ou zonas marítimas onde Timor-Leste
exerce direitos de soberania;
c) Promover apoiar e executar investigação e desenvolvimentos campos da geologia pura e
aplicada incluindo na área da pesquisa petrolífera dos recursos minerais e dos recursos
hídricos subterrâneos, com o objetivo de obter o conhecimento geológico sistemático do
território nacional e das áreas marítimas sobre as quais incidem direitos de soberania,
com vista à otimízação da exploração e utilização dos recursos, e com o .fim de
promover, numa perspetiva científica, o bem-estar social e o desenvolvimento
económico nacional;
d) Gerir e desenvolver o Laboratório Nacional de Geologia;
e) Apoiar e assessorar os órgãos e instituições públicas em matérias ou processos
relacionados com o acesso à informação de natureza geológica, incluindo trabalhos de
engenharia planeamento e gestão ambiental, gestão dos recursos minerais e hídricos
subterrâneos, proteção civil, incluindo termos de referência e procedimentos
relacionados com a concessão de direitos de pesquisa e exploração dos recursos minerais
e hídricos subterrâneos nacionais'
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t) Acompanhar os trabalhos de natureza científica ou técnica necessários ao processo de
elaboração de projetos de legislação e regulamentação no âmbito da missão do IPG,
assessorando o órgão de tutela no exercício dessa competência;
g) Apoiar os sectores e operadores económicos e industriais que atuam em áreas
relacionadas com a missão e funções do IPG, procurando otimizar as operações de
pesquisa e exploração dos reCillSoS;
h) Fornecer serviços de geologia ou de carácter afim, a entidades públicas e privadas que o
solicitem'
i) Desenvolver todas as atividades que lhe permitam prosseguir a missão para que foi
criado.

1.4

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estruttrra orgânica encontra-se representada no organograma seguinte:
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Figura 1- Estrutura interna de IPG

2.

ATIVIDADES OPERAC ONAIS DO ANO DE 2016

O Instituto do Petróleo e Geologia é um instituto público da República Democrática de TimorLeste estabelecido no ano de 2012 pelo Decreto-Lei nO 3312012, de 18 de Julho. O IPG está sob
a tutela do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM).

Os principais objetivos do IPG são os de desenvolver estudos de geologia recursos minerais,
incluindo, o petróleo e gás de Timor-Leste sustentado em bases científicas técnicas modernas
servindo de apoio ao desenvolvimento do País.
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Em função dos programas fixados pelo Iv1PRM para o IPG foram defInidos os seguintes
objetivos específicos:
OBJECTIVOS ESPECIFICOS

Instituto de Investigação e produção d informação geológica
com qualidade de gestão e sustentabilidade e o seu pessoal
Mapas Geológico, d Distribuição dos Recursos Minerais de
zonas estratégicos no território de Timor Leste, do Petróleo e
Gás, Risco Geológico, e Hidrogeologia elaborados
Estabelecimento do futuro complexo do I.PG

Tabela 1 Programas e objetivos específicos do IPG

1. Desenvolvimento de Recursos Humanos e de Tecnologia
~

Desenvolvimento de capacidade dos funcionários e de institucional
• Treinamento interno - Fonnacao para a utilização de dados de LiDar, aqwslÇao,
processamento e interpretacao de dados geofisicos, formação para o desenvolvimento
de base de dados desenvolvimento de artigos cientificos, processo amostragens e
estudos de laboratório;
• Treinamento no estrangeiro ~ Investigacao da qualidade do petróleo-Korea, sistema
monitorização de terramotos e tsunami- Thailandia, interpretação de dados
electromagneticos-Thailandia, desenvolvimento de WebGiS e gestão de dados espaciais
- Indonesia, Formacao de liderança e gestão - Indonesia
5

Estabelecimento das normas de criação dos artigos científicos'

• Estabelecimento das normas de criação dos mapas geologicos de timor
• Recrutamento feito para preencher as vagas planeadas para o ano de 2016
• Realização de Conferencia Internacional para a Geologia
~

Desenvolvimento da tecnologia
•

Estabelecimento de Servidor para o repositório dos dados científicos

•

Aquisição dos computadores adequados para os trabalhos mais científicos

•

Aquisição dos softwares adequados para suporte das atividades cientificas

•

Estabelecimento de servidor para a monitorização no tempo real da ocorrência dos
terramotos e tsunami em colaboração com Servicos Geológicos dos Estados Unidos
através de entidade de RIMES, sedeada em Thailandia

•

Estabelecimento de seismomenter permanente em Manatuto
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•

Estabelecimento de GPS permanente em Maliana

•

Aquisição dos equipamentos de laboratórios

2. Desenvolvimento nos setores dos minerais
~

Revisão de Mapa Geológico, de Oecússi com escala de 1: 100.000 e 1: 25.000
• A folha de Nipane e Passabe foi concluído no inicio de 2016 com escala de 1:25.000
para a escala de 1:100.000 foi concluído em meados de 2016, e estanlos agora a fazer
revisão para o mapa que cobre o enclave de Oecusse.

~

Reconstrução de mapa mineral de Timor-Leste
• Reidentificação dos minerais metálicos, rochas ornamentais, minerais e rochas
industriais de Timor Leste.
• Desenvolvimento de Mapa e Relatórios dos minerais metálicos, rochas ornamentais,
minerais e rochas industriais de Timor Leste,
• Desenvolver os catálogos de todos os registos recursos minerais encontrados em Timor
Leste
• Cálculos de distribuição das rochas ornamentais de Timor Leste

)o>

•

Estudos de conteúdo de recursos minerais na área de Ossu e Turiscai

•

Estudos de campo das ocorrências dos hidrotermais e recursos minerais de Atauro

Construção da Informacao sobre o Petroleo e Gas de Timor-Leste
•

Identificar todos os locais da ocorrência dos hidrocarbonetos

•
•

Estudos de contaminação da agua pelos hidrocarbonetos em suai
Em colaboração com o ANPM e Timor Gap, levantamento de dados e fazer relatório
sobre os hidrocarbonetos em Aldeias Sibuni e Molop - Bobonaro
Estabelecimento de catálogos das informações dos hIdrocarbonetos

•
~

Participar no projeto interministerial do levantamento de mapa aéreo utilizando
técnica de geofísica desenvolvida pela companhia Indonésia - Karvak Geomatika
•

Preparação de geofísicos em atender o processo de aquisição, processamento e
interpretação dos dados geofisicos;

•

Em colaboração com ANPM para a criação do grupo de trabalho para o programa de
geofIsico aéreo;
Tratamentos dos dados e criação de base de dados das informações obtidas no campo.

•
~

Identificação dos terramotos em Timor-Leste
•

Monitorização continuo das ocorrencias de Terramotos em Timor Leste, através de 8
seismometer plantadas~

•

Estabelecimento um acordo com Direção Nacional de Meteorologia e Geofisica de
Ministério de Obras Publicas para a publicação, partilha e mitigação das informacoes de
Terramotos e Tsunami;

o

Produção de Mapas das distribuições históricas e atuais dos Terramotos na Região de
Timor;
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•

Foram identificados aproximadamente 500 ocorrência de terramotos na região de Timor
Leste, com a profundidade varia entre 50 a 600 km, calcula-se que existe
aproximadamente 100 terramotos por mês com uma escala de 2 a 5.5 Magnitude.

3.

RESUMO DE ORÇAMENTO DO IPG PARA O ANO DE 2016

o total

de orçamento alocado ao IPG para o ano de 2016 foi de US$ 2.000.000,00 (Dois
Milhões de Dólares Americanos). Este montante vem do subsídio de Governo de Timor-Leste
através do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, contando com a acumulação de orçamento
não executado até 31 de Dezembro de 2015: USO 1,184,045.52
Total orçamento para o Ano de 2016: USD 3,184, 045.52
Category

Total Budget 2016

Actual E penditures Budg t

$650,000.00

$650,000.00

B Bens e Serviços

$1,247,600.00

$573,528.73

C Capital Menor

$928,291.00

$760,381.50

D Projetos

$227,440.52

$227,440.52

E

Contingências

$130,714.00

130,714.00

Total

$3118~.O45.52

$2,342,064.75

A Salários e Vencimentos

udg

Tabela 2 Sumario do estado do orcamento de IPG 2016, ate 30 de Setembro

Nota:
•

Salários de vencimento: Salários de vencimentos dos funcionários de IPG.

•

Bens e Serviços: viagens locais e estrangeiras, arrendamento de casa, combustível e manutenção
de viaturas, materiais operacional e suporte dos escritórios, telefone e internet., eletricidade,
serviços profissionais, manutenção do edifício e outros serviços.

•

Capital Menor: viaturas, mobiliários, equipamentos eletrônicos e outros equipamento de
escritório
Projetos de Investigação: serviços de investigação.

•

A atual execução do orçamento é de $ 2.342.064,75 Dólares Americanos, que corresponde aos 74 % de
execução do orçamento total para o ano fiscal do 2016. Esta percentagem corresponde aos orçamentos
que foram executados até aos [mais de Setembro e aos orçamento cabimentados para as neces idades
institucionais.
Número de funcionários do IPG até 30 de Setembro de 2016
No ano de 2015 o número total de funcionário manteve-se estável até aos fmais de Setembro. Apenas
foram recrutados mais dois motoristas para dar apoio aos serviços de investigação e aos serviço internos
do IPG. O número de funcionários aumentou de 63 pessoas em 20 J4 para 65 pessoas em 2015.

J
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Fer .

o

Masculino

oi

2

2

4

Administração e Finanças

6

15

21

3

Investieação Geolól!ica

7

23

30

6

Geoinformacão e Base de dados

O

4

7

Riscos Naturais

O

4
5

TotaJ funcionários Fem & Masc

15

49

64

24%

76%

100%

N°

Funcionár'i .

1

Gab. Presidente

2

% Funcionários Fem & Mas
Tabela 3- Numero de funcionários até 30 de Setembro
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4.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE IPG PARA O ANO FISCAL DE
2017

4.1

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO IPG PARA O ANO DE 2017

N ano de 2016, o IPG irá propor U$ 1,800,000.00 (Um Milhão e Oito Centos Mil de Dólares
Americanos). Este montante de orçamento irá ser utilizada para os seguintes itens:
- Pagamentos de salários dos funcionários incluindo os novos funcionários irão ser
recrutados em 2017 - um Oficial Jurídico, um Oficial de Aprovisionamento e Fiscal
Único.
-- Na categoria de Bens e Serviços, o orçamento vai ser utilizado principalmente no
aluguer de casa, manutenção dos veículos e combustível, telecomunicação electricidade
e serviços profissionais. O valor total desta categoria encontra-se em decréscimo no ano
de 2017, devido aos equipamentos operacionais que foram planeados e adquiridos no
corrente ano.
- O orçamento de capital menor obtém o decréscimo para ano de 2017, este montante de
orçament está a ser planeado para a aquisição dos acessórios de laboratório, softwares
specificos para atividades científicas e outros equipamentos.
De seguida apresenta-se a comparação dos orçamentos do corrente ano e do ano fiscal d 2017:
Catel!oria
A Sslário~ e Vencimento

Orçamento alocado 2016

Proposta Orço 2017

Dec/Acres
Acres

$650,000.00

$71 ~ 00000

B Brns e Serviços

$],247,600.00

$95300000

Dec

C Capital Menor

$928,291.00

$1.J4.000 00

Dec

D Project

$227,440.52

Com

-

E Contine.

$130,714.00

-

-

$,1,800,000.00

Dec

Total
$3,184,045.52
Tabela 4 Sumario proposta oreamento IPG 2017

A proposta do montante de orçamento para o ano fiscal de 2017 diminui cerca de 44 % do
orçamento geral do corrente ano de 2016.
4.2

PLANO DE ATIVIDADES DE IPG PARA O ANO FISCAL DE 2017
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Em função dos programas estabelecidos pelo MPRM para o IPG foram definidos objetivos
específicos e as atividades que ão ser desenvolvidas pelo IPG:

Rccur o Humanos qualificado c
infrac trutura d tecnologia adequada e
moderna para re 'ponder e 'igência
cientificas
~

Desenvolver a capacidade dos funcionários:
• Treinamento curto prazo, dentro e fora do País, para os funcionários segundo as áreas
identificadas e necessitadas pelo instituto em 2016
• Recrutamento de novos funcionários para preencher as vagas planeadas em 2016,
mantendo os funcionários atuais, de modo a dar maior suporte nas atividades
programadas,
• Manutenção do edifício do IPG e reabilitação do edifício para a instalação dos
equipamentos de Laboratório
• Estabelecer Regulamentos Internos do IPG, incluindo as normas e procedimentos de
laboratório e dos estudos cientificos
• Aquisição dos acessórios de laboratório e dos equipamentos de Campo
• Formação dos funcionários para os instrumentos sofisticados de laboratório
• Colaboração com as universidades de Austrália e da América na capacitação dos
recursos humanos de IPG

~

Desenvolver o Laboratório de Geologia:
• Equipamentos de análise dos minerais
• Equipamentos de datação dos materiais geológicos
• Equipamentos de análise das matérias orgânicas e inorgânicos
• Equipamentos de análise de água contaminada pelos minerais pesados e hidrotermais
• Microscópio de precisão reagentes químicas e outras acessórias do laboratório
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~

Construção e finalização de Mapa Geológico de Ermera com escala de 1: 100.000,

~

Estudos de quantidades e qualidades dos recursos minerais de Timor Leste,

,. Estudo de hidrogeoJogia,
~

Estudo do Petróleo e Gás: utilizando os dados geofísicos,

~

Estabelecimento de base de dados espaciais: criacao de normas de controlo dos dados
e utilizacao dos programas de WebGiS,

~

Estudos de Terramotos (earthquake) e Riscos Geológicos.

Objetivos E pecillcos
------------------------;

Obter um compao apropriado para o
in. tituto, composto por gabinete do trabalho
por laboratorio nacional de geologia
eoO ira eo ui mica litotcea

~

Estabelecimento do conceito de desenho e a construção do complexo do IPG:

Em 2014 o IPG entregou para ADN e CNA, o documento de Termos de Referencia do Conceito
de desenho e arquitetma do complexo de IPG.
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