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S. E. Sr. Primeiro-Ministro 
Caros Colegas Membros do Governo 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 
 
É um prazer dirigir-me a tantos representantes de companhias interessadas no 
desenvolvimento dos recursos naturais de Timor-Leste. 
 
Temos a certeza que é grande a vossa experiência e que é essa mesma experiência 
que vos diz que uma gestão prudente e transparente das receitas provenientes de 
recursos não renováveis é fundamental para o desenvolvimento destes mesmos 
recursos, é fundamental para o desenvolvimento de um País. 
  
A gestão adequada das receitas deste sector é vital para garantir uma base forte e 
estável, não só para as gerações actuais, como também para as gerações futuras. 
 
O desenvolvimento sustentável e gestão transparente dos recursos é um princípio 
assumido e implementado pelo Governo.  
 
No culminar de um processo iniciado pelo Chefe deste Governo e que passou, 
entre outros, por consultas públicas realizadas em todo o território nacional, 
particularmente sobre a política e na altura proposta de lei para o estabelecimento 
do Fundo de Petróleo, o empenho do povo de Timor-Leste em relação a este 
princípio foi reafirmado pelo nosso Parlamento Nacional, quando, no passado mês 
de Julho, aprovou por unanimidade a lei do Fundo Petrolífero. Pela primeira vez na 
História do Parlamento um documento legislativo foi aprovado por unanimidade. 
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Juntamente com a Lei das Actividades Petrolíferas e a Lei de Tributação 
Petrolífera, e Lei do Fundo de Petrolífero engloba os nossos esforços com vista a 
criar um regime estável, sustentável e transparente para o desenvolvimento dos 
nossos recursos petrolíferos. Gostaríamos de dar destacar especial aos seguintes 
pontos: 
 

• As leis requerem a abertura ao público de todos os contratos referentes a 
actividades petrolíferas. 

• As leis funcionam com um Contrato modelo de Partilha de Produção, 
concebido para evitar acordos negociados. 

• Não existem bónus de assinatura. Todos os pagamentos ao governo são 
antecipados e cobertos pelas duas leis. 

• Todos os contratos são atribuídos de forma competitiva e com base no 
mérito técnico que permita cumprir as obrigações contratuais. 

• As leis contêm um requisito legal no sentido de publicar o processo de 
tomada de decisão relativo à aprovação de cada contrato. 

 
 
No âmbito da lei do Fundo Petrolífero todas as receitas petrolíferas são 
directamenta depositadas na conta do Fundo aberta na Autroridade Bancária e de 
Pagamentos – nosso futuro Banco Central, que faz a sua gestão operacional. Estas 
receitas não vão para o Tesouro, elas não passam pelas Receitas Consolidadas.  
 
Ainda no âmbito do Fundo Petrolífero de Timor-Leste, a Autoridade Bancária e de 
Pagamentos, irá emitir amanhã o seu primeiro relatório trimestral sobre a gestão 
operacional do fundo e irá assegurar a sua publicação no prazo estipulado pela lei. 
 
 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 
 
A utilização do Fundo passa necessariamente pelo Orçamento de Estado, o que 
significa que os levantamentos só poderão ser feitos com a aprovação do 
Parlamento Nacional e só após a publicação no Jornal da República da Lei do 
Orçamento de Estado ou de quaisquer alterações à mesma. Estes levantamentos 
deverão ser espaçados no tempo e não deverão ser superiores ao que se estime ser 
sustentável para cada ano fiscal.  
 
Gastos sustentáveis são definidos na lei como sendo as taxas de retorno reais sobre 
o valor líquido actual da riqueza petrolífera, tanto riqueza física que existe no solo 
como riqueza financeira existente no Fundo. 
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As medidas de transparências do Fundo irão incluir, entre outros, os seguintes 
aspectos: 

• O Governo irá nomear uma firma de renome internacional para fazer 
auditorias anuais a cada contribuinte de receitas provenientes de actividades 
petrolíferas. 

• Cada contribuinte pode ter de prestar mais informações caso o auditor esteja 
em crer que existem discrepâncias nos pagamentos recebidos. 

• Caso exista uma discrepância que não consiga ser explicada, a matéria é 
transmitida ao Ministro (a). 

• O relatório do auditor deverá ser publicado. 
 
Parece mas isto não é um conjunto pesado de acordos, quando comparado com a 
melhor prática internacional, aplicada de forma disseminada sob a Iniciativa de 
Transparência de Indústrias Extractivas.  
 
De facto introduzimos algumas modificações, menores, com o intuito de encaixar 
este modelo de transparência no resto do regime petrolífero, chamando ao nosso 
modelo a Iniciativa de Transparência de Timor-Leste.  
 
Como já me referi acima, o desenvolvimento sustentável a gestão transparente dos 
recursos é um princípio deste Governo. Pensando nisso e no futuro das gerações 
vindouras que o Governo, desde o início do seu mandato considerou como 
poupanças as receitas petrolíferas, não as tendo utilizado mesmo em tempos de 
défice orçamental. 
 
Transparência significa também garantir que o nosso povo entenda e é mantido a 
par dos desenvolvimentos neste sector tão importante. Esta é uma prioridade 
deveras relevante para este Governo.  
 
Consideramos que temos sido bem sucedidos e que conseguimos estabelecer a 
base para a responsabilização, o profissionalismo e a estabilidade sustentável.  
 
Tudo fizemos para estabelecer um ambiente atractivo para participantes externos 
neste sector importante, e tudo faremos para melhor o desenvolver e consolidar. 
 
Os paises se fazem com desenvolvimento, com investimentos. 
 
Por isso, gostaria de, para terminar, encorajar-vos a fazerem de Timor-Leste, a 
partir de hoje, o vosso alvo número um de investimento no setor dos recursos 
naturais, no sector dos recursos petrolíferos. 

 
 
Muito obrigada. 


