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Este documento apresenta sumário da disposição do instituto de petróleo e geologia (IPG),

resultado atingido e execusao de orcamento para periodo de Janeiro de 2018 ate fim de Dezembro

de 2018, periodo de Janeiro de 2019 ate tim de Marco 2019, e Proposta Plano de Ação Anual do

Instituto de Petróleo e Geologia para ano fiscal de 2020. Este Plano Anual de Ação é desenvolvido
de acordo com o Plano Estratégico IPG de cinco anos de 2018 a 2023. contando com as prioridades
do programa e as metas alcançadas nos próximos cinco anos. Os programas e atividades do IPG

são adaptados ao tema do Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) "Investindo para o Futuro".

no sentido de lançar as bases para o progresso da produção mais credivel e qualidade da informação
geológica para o ano de 2020.

Os programas e as atividades de IPG para o ano de 2020 tem um maior enfoque em realização
anual dos programas e atividades planados para um periodo de 5 anos cujos objetivos são referidos

de acordo com a tabela seguinte:
PROGRAMAS
RECEITAS E TRANSPARENCIA
Mapeamento Avançado de
Recursos Geológicos de Timor
Lcstc

OBJETIVOS
Produção de: Mapas Geológicos.Mapas de Distribuicao dos Recursos Minerais,
Mapas de Recursos Hídrico` Mapa Recursos hidrocarbonetos e as Notícias
Explicativas {documento complementar dos mapas).
Os Mapas devem ter
escalas de 150.000 que cubram todo o terreno de Timor Leste.

Registo Nacional dos dados

Incrementar capacidade investigutiva dos técnicos Timorenses; Minimizar
despesas (envio das amostras para o estrangeiro). Garantir a segurança de
informação estratégica de recursos (minimizar risco de envio dos materiais
geológicos fora do pais); Elevar a qualidade de análise realizado por proprios
Timorensesv
Criação do centro integrado de dados geológicos e mapas espaciais.

geológicos

Divulgação da informação relativa aos recursos geológicos de caracter general '
para o cidadão. Para que estes estejam informados sobre os recursos geológicos
e os sues usos.

Centro de Processamento de dados

geológicos

Geológicos de Timor-Leste "One
Nation One Map".
"Hau Hatene" Plataforma de
Divulgação de informação

DESENVOLVMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NOS SETORES DE PETROLEO
Quadro Nacional Peritos dc
ç Geológicos

Formação de quadros nacionais de classe mundial (com qualidades dc
conhecimento e de experiencia a nivel internacional). Qualificação de
especialistas nacionais em ciências de geologia (Maestros e Doutores)

PROGRAlWA INTERSECTORIAL
Mapeamento de Riscos Geológicos

de Timor Leste

Mm os diferentes tipos de riscos geológicos ocorridos em Timor Leste.
Idenﬂﬂgar as causas da ocorrência dos riscos e os perigos que afetam os bens,
materiais e pessoas.
Produzir as informações relativas aos riscos geológicos registados em Timor

Leste.

Fornecer dados as instituições governamentais, Públicos, as pessoa c outras
entidades que necessitam.
a..

[Embora a missão do IPG permaneça firmemente concentrada estudos dos recursos minerais e

petrolíferos. na gestão dos dados. na produção das informações. porem notou-se. uma mudança

progressiva do ambiente operacional e houve uma crescente demanda para com mapas tanto

geológico como outros tipos de mapas. dados espaciais e outras informações gcocicntilleas entre

eles. as questoes de águas subterrâneas. geott'mnieas¬ os recursos de minerais especialmente das
ocorrências de ouros e pratas bem como os de manganesio. planeamento de infraestrutura. meio

ambiente e riscos geológicos relacionados, incluindo terremoto` deslizamento de terras. erosão
costeira. inundações, e outras informações que :em como a responsabilidade do IPG.

O Instituto do Petróleo e Geologia (IPG L criado em 20 à 2 com base no Decreto-Lei nO 33:2012 de

IS de Julho. e uma instituição pública do governo de Timor Leste. tutelado pelo Ministério do

Petroleo e Ministério (MPM) do mandato do VIII Governo Constitucional, eoin o objetivo de

desenvolver estudos geológicos. de recursos minerais. incluindo o petroleo e o gas de Timor Leste.
recorrendo a bases técnicas e científicas modernasS possibilitando o desenvolvimento do pais.

"1. Gerir informação geológica e geoﬁsiea respeitante aos recursos petrolíferos. em particular
ser» indo como base para a exploração. avaliação. desenvolvimento. exploração e produção de
recursos petrolíferos, promovendo o conhecimento destes recursos e contribuindo para a sua

preservação. valorização e utilização. bem como conduzindo os estradas necessarios para
desenvolver a indústria de extração dc petróleo e participar da definição e exe;z.;.`âu i; peíitâcas
nessas areas; 2. Coordenar e promover todas as atividades com

istas ; ç.: '117: A :`

conhecimento e a pesquisa da geologia do territorio do pais e das zonas :nantttr

- "

jurisdição nacional. centralizando toda a informação geológica e geoﬁsica. promo: :11; _ f â ›.
e o desenvolvimento e o uso das tecnologias da informação. E por último e a gestšzc e ' *
das informações geológicas. bem como a criação de um registro geológico nacional."

'JJ

Scr uma Instituição de Pesquisa de Geociências Credivel do mundo`

Utilimrfêtss

O IPG prossegue as seguintes atribuições:

a) C ompilar, selecionar, processar, atualizar e reproduzir os inventários que permitam 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 Minerais e a Timor GAP;

b) Promover` apoiar e executar investigação e desenvolvimentos nas áreas 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 territorio
nacional e das áreas marítimas sobre as quais incidem direitos de soberania,com vista a
otimização da exploração e utilização dos recursos. e com o fim de promover, numa perspetiva
cientifica, o bem-estar social e o desenvolvimento económico nacional;
e) Gerir e desenvolver o Laboratório Nacional de Geologia;

d) 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;
e) Acompanhar os trabalhos de natureza científica ou técnica necessários ao processo dc
elaboração de projetos de legislação e regulamentação no âmbito da missão do lPG.
assessorando o órgão de tutela no exercicio dessa competência;

t) Apoiar os sectores e operadores económicosl e industriais que atuam em áreas relacionadas com
a missão e funções do IPG, procurando otimizar as operações de pesquisa e exploração dos
recursos;
g) Fornecer serviços de geologia ou de carácter afim. a entidades públicas e privadas que o
solicitem;

h) Desenvolver todas as atividades que lhe permitam prosseguir a missão para que foi criado.

Presideme
Fiscal Uniul
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Us principais programas e actividades feitos pelo Instituto desde Junho de 2018
correspondem aos programas quz` foram estabelecidos pelo MPM no âmbito VIII Programa
dc Governo Constitucional.

Í-.-

_à

' Mapeamcntn Avançado de Recursos
i Gcologicos de Timor Lcstc

Produção dc. Mapa; Gcoiogiuis..\¶apas dc Diilnbuicw dos Rzuursos Minerais. 311;-: J.:

Recursos Hldrico, Mapa Recursos hidroclrhondm c as Noticias Expšxcamls

(documcnm compicmciltar dos mapasl.
cubram lodo o terreno dc Tmuur Lulu

Íncrrmcntlr WM: lnveﬁngànvzi dos lécfricos I'lmorcnscs; Minimizar deqxsa:
qcnwo das amostra para u csmngrirm. Garantir a segurança de informado csmstcgica
dc rccurws Lmimmirar riàcu dc :mw dos materiais geológicos fora do pau); Elma: a
qullxdadc dc analise rcašizado pm pmprim Ézmirenscs.

gcnlogicos

Éškislu Nacional dos dados (icológicm
dc Iimonlxsle "Our Nlrion OM

"Hu Hlíau'” Platafomu dc
Divulgàção de mfomuçiu geológicos

Os Mapas devem m malas dc 1;5(`:_0fJi" ou.:

(noção do centro šnlcgr-.äd'o'dicf dadas geológicos ‹' mapa cspacuis.

¡ Divulgação da informação rcimva aos rccmos gcológioos de :amem gmcnl para o i
› cidadãov Para qu: este; estejam :nfonnados sobre os recursos gwlógicos c os sucx usos`
`
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Construção de Mapa Geológico Oecusse com escala 1:50 000; atualiza mapa Geologica Regional
c editado mapa Geologica Bobonaro; Esboço de Mapa Geológico, de Atabae e de Liquica com
escala de l:50.000.

Constmção de Mapa Geológico em todos os tem'tórios de Timor Leste, o quadrado vermelho representa
os mapas geológicos prodizidos ate ao meomento.
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Os mapas geológicos de algumas áreas produzidos desde o estabelecimento do instituto, são acessíveis na base de
dados armazenados no ediﬁcio de IPG

e coleta de amostras para ﬁns de análise laboratorial para caracterização mineralogiea e

gcoquimica de sedimentos de riachos para identificação de suas rochas geradoras na bacia do rio
Zara, Complexo de Lolotoi - área de Bobonaro; prospecção mineral na area de estudo de Enrique.
Manatuto; Modelação e estimativa de reservas para o calcário de Baueau no Bloco l e il.
geoquímiea orgânica e orgânicas de blaekshales na area de studo Laga. Baucau; Caracterização de
depósitos de eaulim na zona de Aileu; mapeamento litologieo na area do estudo` A\lat1besi.
Estratigrafia e Analise Facial das Formações 'Friássieas do Cordilheira Eralisana e Beluiik e

Distribuição de fácies de Aitutu na area de Sananain (ribas, Manatuto; e iniciar um estudo e
recolha de dados para a identificação da quantidade e qualidade da água subterrânea e o seu sistema

de gestão do municipio de Dili.

Em 2019 foi concluída as atividades de fazer amostragem e recolher as amostras nas areas de

estudo perto de Posto Administrativo de Laga e de Baguta para com rins de análise geoquimiea de
modo a obter um resultado mais eientitico. As análises geoquímieas feitas com objetivo principal
para a identificação e a classificação do proprio material de composição de petróleo e gas e ao
mesmo tempo de identificar a fonte e a posição provisoria da localidade e profundidade

aproximada da existeneioa do petróleo e gás na area de estudo; desenvolver com apoio de software
especlﬁcos para a modelação e estimativa das reservas para a distribuição e composição das rochas
de calcário na parte de porto de Aviaeae de Baoeau, partieularmente do Bloco l e ll da area onde

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂiﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂnﬂnﬂ

Cont base no mapa de potenciais e base de dados e pontos de observação de minerais estudados
em 20l7, o IPG. embora a divisão de 'investigação geológica tenha identificado recursos minerais
estratégicos e especificos para um estudo mais aprofundado. Ate ﬁm de Outobro de 2019` o estuda
mineral enfocou as ocorrências e distribuição de Caulina em Aileu. Malaquita"no basalto de
Maubesi; e extração mineral de "areias e cascalho" em Timor Leste; Concluído estudo de campo

foi identificada para o desenvolvimento de fábrica de qlinquer e do cimento; os estudos também
foram realizadas para as análises de geoquimica dos materiais orgânicos e não-orgânicos dos
Ãiäwrs bctuminosos (blackshales) na area de srudo no Posto Administrativo de Laga, Baucau.

Conforme previsto no decreto-lei Decreto-Lei nO 339012. O IPG é mandatado com a tarefa de
“Gerir e Desenvolvimentos do Laboratório Nacional de Geologia”. Por esse motive, o IPG

continua a envidar esforços não só para obter espaços adequados de escritórios e laboratórios de
Geociências, mas também adquirir equipamento de laboratório de alta tecnologia para apoiar a
tarefa da instituição de cumprir os requisitos de análise de laboratório para todos os levantamentos

geológicos em Timor-Leste.
4\
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Apesar das limitações em responder à
maioria dos componentes necessários

para atender a todos os requisitos de
análise

laboratorial

geológica

em

para

pesquisa

Timor-Leste,

o

laboratório da Instituição continua a oferecer serviços de laboratório para 0 estudo geológico

existente do IPG, bem como para solicitação da parte externa. No entanto` devido à limitação de

equipamentos e espaços de laboratório, o atual serviço laboratorial da IPG só pode fornecer

mineral e XRF. Ate ﬁrn de Outoort- de 2019, o Instituto através da Unidade de Laboratorio

fomcccu um serviço de laboratorio para o estudo geologico existente do IPG. incluindo analises

petrográﬁcas para o estudo de petroleo de Lage: e estudo mineral Caulino de Ailcu. A pedido do
exterior¬ o IPG forneceu uma analise petrográñca ao KARVAK. uma entidade privada que esta
actualmente a ser submetida a um projecto governo “airbornc survey" e analise XRF para estudo

de prospecção mineral de empresa privada. Timor Resources e inspecção e facilitadas amostras do

sector privado para ﬁns de analise laboratorial no estrangeiro. Continue fazendo esforços para
obter a possibilidade para o instituto as infraestruturas basicas - prepare uma carta ao Ministerio
da Justiça para identificação dc terras para futuro escritorio e laboratório do IPG. entre eles ~ o
laboratório nacional de geologia` escritório principais do instituto. uma sala de conferencia e
museu de geologia, por enquanto IPU esta a ocupar um lugar alugado, que torna impossivel de

estabelecer um born laboratorio equipando com os instrumentos sensíveis tal como noutros paises

mais avançados, tornar impossivel também para tornar um instinito de acreditação quanto não
houver um infraestrutura de apoio apropriada. Sem o laboratorio apropriado para o instituto` cento
o de IPG` é impossivel tornar os dados geoiógicos para uma boa informação economica; Continuar
a prestar seu serviço dc laboratório. como concluiu inspeção de amostras de cinco entidades para
t'ins de análise laboratorial no exterior concluiu a preparação de amostras IPG para tins de análise
de laboratório.

Uma das atribuições importantes que valorizam a razão fundamental para a existèncz-.i tir

z

"O estabelecimento de um registo nacional de informação geológica e recursos naturrm a); Í .

'-

Leste". Por esta atribuição, IPG atravésl da Divisão de Get_›-intorrnação e Base de Dados. continuar

das coletas e registros de dados no sistema .zIÍEÍÊáDA TA; continuo do desenvolvimento de base de

dados de geologia` tanto literário. areal c espacial registados nos edificios de IPG. Estabelecimento
do sistema METADA TA. desenvolvimento do base de dados de geologia são passos importantes

para o objetivo ambicioso da Instituição para o estabelecemento "Centro de dados espacial de

HHHHHIHIHHHHHIHHHHHHHHHHHHHhHhhhﬂ

serviços para análise de ;_.t;-.Í::lade tic Petrograﬁca. FossiL Densidade de Rocha, Areia, grau

IPG - One Natioan one Map” qual garantir a disponibilidade atempada de dados, informações e
conhecimento de geociências de alta qualidade.
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A preservação e disseminação dessas

informações é uma função essencial de
quase todas as organizações de pesquisas

geológicas. O papel do IPG é fornecer

sobre
abrangentes
informações
geociências pertencentes à região de
Timor-Leste. IPG continua seus esforços
para preparar a versão ﬁnal da aplicação

WebGlS e na janela informativa do Instituto. Estabelecimento da aplicação WebGlS e construçao
de digital l_vbrary com o objetivo para divulgação da informação relativa aos recursos geológicos
de caracter general para o cidadao, para ques estes estejam informados sobre os recursos
geologicos e os sues usos.

Quadro Nacional Peritos

de Geológicos

Formação de quadros nacionais de classe mundial (com `

qualidades de conhecimento e de experiencia a nivel

internacional). Qualificação de especialistas nacionais em

l ciências degeologia (Maestros e Doutores)

10
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Portugal. onde 2 deles começararrL :o Terçeiro ano do curso de doutoramento¬ e os 9 são concluídos

formação que equivale aos niveis de mestrado em Outubro de 2019, realização de On me Jim
Trainning sobre a utilização do programa mou software *'IIEC-RAS" com tins de obter
conhecimento especifico e o Immi- lionv da utilização do proprio programa para o desenvolvimento
de estudos relativos aos Riscos Geologieos, particularmente no uso da interpretação de causas e

efeitos da ocorrência de inundação classificando as dit'erentes probabilidades de como a inundação

se aconteça e quais são as causas principais deste tipo de riscos geológicos; formação em coleta

de dados GPS geodésicos` aquisição de dados e processamento de dados e interpretação ;;

informação dos movimentos. utilizando o .software GAMIT z" GLOBK de modo a entender '
detormação e o movimento dos terrenos de Timor Lestc- Esta formação foi fornecido por uma Ft o
colaboração feita entre IPG e a Universidade Nacional da Australia - ANU'); um tl i tiancicrtaric

atendeu um curso intensivo de très meses sobre Rede (iiobal de Observação Sismológica oferecido

pelo Instituto Internacional de Engenharia Sísmica tllël'E) em Tsukuba` Japão;

Wow

Mapeamento de Riscos
Geológicos

*_

Il Identificar os diferentes tipos de riscos geológicos ocorridos em
Timor Leste.
l Verificar as causas da ocorrência dos riscos e os perigos que
afetam os bens, materiais e pessoas.
t Produzir informações relativas aos riscos geológicos registados

l

l
l

l

em Timor Leste.

fornecer dados as instituições govemamentais, Públicos. as
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Onze (ll) dos técnicos particjtaràf *1:5 irma-cão a longo prazo na Universidade de Coimbra-

4" l.

Navigator-'rito dt' Riscos tqrulrigir'w -it' iai-:w tem.

Ate final do Outobro de 2019. varias atividades relativa aos riscos geológicos foram desenvolvidas,

especialmente no estudo das ocorrências dos terramotos e tsunami, registo e monitoramento de
terremoto e tsunami, e instalação de GPS geodésieo permanente em Tutuala, Laelo. e Ainaro;

análise dos riscos de estabilidade de talude e rochas de Suco Gugleur e Vatuboro (Karimbala)

estradas de Município de Liquica; e Instituto de Petróleo e Geologia e o Ministério dc Obras
Públicas, Estrada Nacional. Pontes e Controle de Cheias (DRBFC) co-organizar um seminário

para desenvolver o conhecimento da equipe da DRBFC no estudo, monitoramento e uso do

equipamento "lnclinômetro" que o DRBFC instalou na Aituto para estudo e monitoramento de
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deslizamentos de terra na área referida.
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Com a colaboração de Agencias Internacionais para o estabelecimento dos sistemas de monitorização. real time dc
ocorrências dos terramotos nos arredores da Ilha de Timor e do Mundo

Foi no ano de 2019, contando com a capacidade dos recursos humanos e com as experiencias

obtdas nos periodos de trabalho em eonjutu eum a Universidade dc California do Sol Estmlna
Unidos, e com as experiencias obtidos das atividades realizadas em conjunta, entre três nações

Thailandia - RIMES, Indonesia › BMKG e Timor Leste - IPG, foi possivel o instituto se
desenvolveu o seu próprio Centro de Monitorizaeao dos terramotos, e possibilidades de ocorrência
de Tsunamz' em Timor Leste.
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Para o nivel internacional, u IPG realizou assinatura de acordo dc parceria entre IPG e
Universidade Nacional da Austrália; lnätltum de Tecnologia Handung. Indonésia e Universidad:dc Zurich, Suiça para estudo de geocinúncia cm Timor Leste c fortalecer a capacidade do pessoal
du IPG; Assinatura de Acordo dc Parceria entre IPG e LEMIGAS. Indonesia para estudo dc Sistema
dc petróleo e análise de laboratório de Pvirólco e Gás; assinatura de Acordo de Parceria entre IPG

'JJ

c Super International Inc (Sll). Canada para fortalecer a capacidade do pessoal do IPG na àrﬁ'a df:
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Centm de lnfurmtoes e Monitorizacao dc Tcrranwluà. dados nbiidns dcàlc estabelecimento é dc rm? .win ›.; .

análise laboratorial, mapeamento geológico, estudo de petróleo e gás c mineral. Foi assinado

também o memorandum entre IPG e Geociencia de Australia (GA), onde o IPG representa o
Governo de Timor e a Australia e representado por GA. O estabelecimento desta cooperação com

o principal objetivo é de transferência de todos os dados, informações e materiais existentes c

armazenados em Australia para Timor Leste
(if: *à
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O IPG como uma institutuicao do Estado sem fins lucrativos, o orçamento operacionais bem como
o dc realização das suas atividades e dependentcmentc do subsidio do Governo, para tal, através

do Ministério do Petróleo e Minerais. anualmente e' alocado ao instituto um montante relevante
aos planos e atividades programadas da própria instituição. Assim sendo para o ano ano fiscal de
2019, o IPG teve como um orçamento anual obtendo pela transferência do governo responsável

pelo sector do Petróleo e Minerais correspondente a um montante de USS 1.800.000. Dolares
Americanos. Contando com o orçamento que foi planeado e foi compreniitido do ano de 2018,
cuja sua execução, devido aos alguns impediçñcs, estava a planear para o ano de 2019, este

orçamento corresponde a uma quantia dc $ 755.018.82 Dolares Americanos. Tomando assim o
total do Orçamento do ano fiscal de IPG em 2019 e de S 2.555,018.82

O orçamento compremitidas é $7'55.018.82, este montante foi planeado para a aquisição dos
equipamentos de laboratório de um IPG, devido a especificidade dos equipamentos plancados, aos

produtores dos equipamentos e as certificações dos equipamentos. considerando alguns dos
equipamentos SãO de alta manutenção; o processo de aprovisionamento sofisticado, devido as
diferencias de percepcoes por parte de companhias fornecedores e alguns procedimentos aplicados

que não foram condicionante ao processo juridico de aprovisionamento de Timor Leste. Por

ultimo, 0 plano de recrutamento do novos funcionários de IPG para preencher as vagas estruturais

de IPG que não foi conseguido a sua realização em 2018, as vagas foram para ser preenchidas

eram de fiscal único, um oficial juridico e um chefia para ocupar a unidade de aprovisionamento.
As principais razoes causadas fo, por um lado devido a não obtenção dos candidato de preferência
de acordo com as necessidades de IPG. e por outro lado por receio de uma incerteza regular do
próprio orcamento anual de IPG.
No que diz respeito ao orçamento anual de IPG para o ano de 2019, o instituto, por transferência
pública do ministério responsável, que é este caso o Ministerio do Petroleo e Mineral, foi admitido
um subsidio com um montante total de Sl,800,000.00 Dolares Americanos.
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A informação apresentada na tabela seguinte é o resumo das despesas do ano de 2019 e que estäo

II

H

Americanos. este valor corresponde .z 513% do orcatncnto total transferido ao instituto para o ÍLino
fiscal de 2019.

ll

A execução do orçamento Jane-tre ste ao final de Outubro 2019 é de 81.487.509,57 Dólares

Dezembro de 2019

l

"'.sﬂi'óššiíšn ' " slsmomáw

i

no fisnl de 2019

IJ

Outubro de 2019

'silo'zsšnm

z Sil Lllš. z l

STl›2.2i5. ll

325.000.00

Capital Menor

544.443.2(1

80.00

Projetos

30.00

30.00

1 30.00

Contingências

50.00

`\(l (XI

V 30.00

sms-1.509.157

5312,49043

II

$44.44320

Total

5130000000

Para o ano fiscal de 2020. o lPG está preiista em propor um montante correspondente` :to
S3,560,000.00 Dolares Americanos. (Trez milhões quinhentos e sessenta mil de Dolores

Americanos). Este montante. foi nor IPG ¡Droipicâstos` com objetivo principal na realização das4
atividades importantes de acordo com a missão do próprio instituto. para alem da manutenção
de operacionalidades deste instituto. A prioridade de todas as atividades planeadas para o ano
de 2020` é: de obtenção dos conceitos detalhados dos desenhos e a construção dos eseritorios
e laboratórios permanentes do iiistituto,\-"isto que. o zmo de 2019 foi o ano ondel` para :alem de
realizar as atividades de investgação. produção das informações e desenvolvimento de

capacidade académica dos funcionários de IPG, o instituto teve um enfoque na procura dos

terrenos e edificios do Estado que estão a ser abandonados ou ocupados por residentes
temporários. A colaboração para u obtenção dosI ediñcios e terrenos. foi por apoio de

ﬂl'lﬂ
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c

Novembro a

Il

,š `“sátàm'SAE-Vc'šèimàiioš
B Bem e Serviços

Despms Projetado:

Janeiro a

ll

C'tegorh

Total Despesas por: o

Despesas de
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ll

a ser executadas em Janeiro ate Outubro no ane de 1m í).

Ministerios da Justica, que e por fim foi indicado um terreno do Estado localizado em Caikoli
a tras do Edificio de MSS (Ministerio de Solidariedade Social).

O círculo amarelo representa o terreno indicado pelo Ministerio da Justica ao IPG.

Não obstante, por esta oportunidade, para o ano fiscal de 2020. o instituto está prevista em
propor planos e orcamento para que possam obter daquilo que é pretendido. De seguinte
apresenta-se a descrição sumaria das atividades e orcamento planeados para o próximo ano
fiscal:
Custos operacionais ($2,610.000.00)
Pagamentos de salários dos funcionários. incluindo os novos funcionários estão a ser
recrutados do corrente ano e um Oficial Jurídico, Fiscal Único, um Assistente técnico de

Administracao e de base de dados e uma pessoa para ocupar a posição de chefia para a

Unidade de Aprovisionamento. O processo de recrutamento está ser previsto para obter a
candidatura nos finais deste ano.
Na categoria de Bens e Serviços, o orçamento irá ser utilizado, especialmente para os
serviços de aluguer de casa, manutenção dos veiculos e combustivel, telecomunicação

electricidade e serviços profissionais. O valor total desta categoria encontra-se em
decréscimo no ano de 2020, devido aos equipamentos operacionais que foram planeados

e adquiridos no corrente ano.
O orçamento de capital menor obtem o decréscimo para o ano dc 2020, este montante dc
orçamento está a ser planeado para a aquisição dos acessórios de laboratorio. sqƒhi'ares
speuiﬁcus para atividades cientificas e uuu us equipaiiiciitua.

Existencia de um espaco aproprioado para ediﬁcio e Lobaoratorio de Geociencias
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í Transferencia Publica

Programa
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; 1. T REcErr/i E TRANSPARÊNCIA

Molullte Alocldo

s 3,sóo,000.00
_ _

f

Mapeamento Avançado de Recursos (Ecológicos de Timor Leste

Centro de Processamento
de dados geológicos
ë

`Il

A tabela seguinte apresenta o mapeamento de alocação com base na prioridade para o ano
2020:

II

II

geoeicncias (S950,000.001.

II

- Conceito desenho e liberí; tsrretie- para construção o do escritório e laboratorio de

S. 200.000.00

i 195000000

r cismNacirmzidosózaosoeoiúgm de Timm-r .im "mesmo" i s. 225.000.00

1 OneJIap".

à "Han Hatene" Plataforma de Divulgação dc iniormacãmo šeoiošeos À ﬁÍÍZSﬂÚUDT i

Í 3.
r_4 _
Í

Aoesrzisvoufrfvrizn'igl ni; u_geuisos Higíàsos Nogronﬂm; PÉrRóLíõ. '__
.4_ e. __.

` Quadro NacionallPeritoS de (reoiúgicos

_ ¬¡_S.125:600.00

PROGRAMARINTERSECTORAL

Mapeamento dc Riscos Geoli'gieos dc Tim-or 1351:

sUsn-:xrABrunADE DA ¡NsrirmÇÃo f ñ
Salario e Vencimento
Í' õestvâoﬁdíõperacionoiidade -m _in_smmo

1101;; *MV

W

f

f

V

i

S. 225.000.00

1 S l.300.000.00
g S LUÍÚNLOO

um" dir'lííiﬂilöOMQi e ÂÍ

De acordo com o programa de longo prazo definido pelo Ministerio do Petroleo para 201 Kimi:

"Investir para o Futuro"` foram estabelecidos três programas estratégicos e seis metas para serem
realizados anualmente por IPG.
l.

RECEITA E TRANSPARÊNCIA

OBJETIVOS: CONTRIBUICAO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DA RECEITA E

DA TRANSPARÊNCIA Do Govr: axo.

1.1. SUB-PROGRANIA l - Mapeamento Avançado de Recursos Geológicos de Timor Leste

Objetivos: Produção dos Mapas Geologieos, Mapas de Distribuição dos Recursos Minerais`

Mapas de Recursos Hídricos. Mapa dc Recursos Hidrocarbonetos e as Notícias Explicativas
(documento complementar dos mapas) Esres mapas estao a ser classificados com uma dimensão
descritiva apresentado por uma escala oe 1 :SUIHJU que cobram lodo o terreno de Timor Leste.
1 z
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Metas: descobrimentos das ocorrências dos recursos minerais registados em Timor Leste;
entendimento das ocorrências dos hidrocarbonetos. os seus sistemas petrolíferos e a possibilidade
de prospeção dos próprios recursos, e por fim a identificação dos recursos hídricos em território
TL: Produção de Mapas Geológicos, Mapas de Distribuição de Recursos Minerais, Mapas de
Recursos Hídricos, Mapa Recursos hidrocarbonetos em escalas de l: 50.000 e complementando
com as Noticias Explicativas.
Resultado: melhoramento do conhecimento dos timorenses sobre as ocorrências dos recursos
minerais, tanto metálicos bem corno não metálicos` em todo o Território de Timor Leste; obter
uma certeza da ocorrência dos hidrocarbonetos no onshore. as suas distribuições. as suas

correlações com as de offshore, e obter os dados científicos Sobre oS Sistemas petrolíferos
registados no subsolo de Timor. Identificar as maiores reservas de recursos hidrológicos em

território TL. Fornecer os dados sobre os recursos hídricos aos Departamentos e Direeoes
responsáveis de modo a proceder a fase seguinte.
As atividades realizadas tem por objetivo de fazer caracterização em termos dos seus potenciais

de ocorrência e de recursos, gerando conhecimento por base de conhecimento de geociências
regionais e temáticas para sustentar uma exploração mais bem-sucedida e fornecendo os seus
resultados através dos dados e fazer aconselhamento científico de modo a informar as decisões
políticas e regulatórias a todos os níveis da sociedade de Timor Leste.
Ações:
f Construção de 3 mapas geológicos nas áreas escolhidas tecnicamente com a escala de 1:
50.000 e a produção das noticias explicativas como um documento técnico e ceintitico;
f Continua cooperação entre os especialistas de geologia dc IPG e das universidades de

Melbourne e da Federação, Austrália e da universidade de Brigham Young dos EUA para

desenvolvimento de dois (2) Mapas Geológicos: Folha Maubessi e Same e noutros locais

com a escala de l: 50.000 (Estudos de Campo. analise laboratorial. interpretação dos dados
e descrição dos resultados científicos).

\/ Estudos de ocorrência superficial dos recursos mineiros, os cálculos de quantidade
superficial dos recursos mineiros encontrados no terreno, as análises de composição
quimica e fisica de todos os materiais estudados - Estudo detalhado sobre a mineralização
existente na Formação Barique e Lolotoc; os cálculos da qualidade e a quantidade de
calcários cristalizados e mármore na area de Bobonaro e a continuação dos estudos sobre
a qualidade das areias de todos os riscos na costa norte de Timor.
f Estudos da ocorrência dos hidrocarbonetos, (identificando os sistemas do petróleo através
de analise de Rochas Geradoras, Reservatórias, Armazenamento e Rochas Selantes.

Localizar os geradores do petróleo. classificar diferentes tipos de hidrocarbonetos).
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Objetivos: Incrementar capacidade investigativa dos tecnicos Timorenses; Minimizar despesas

(envio das amostras para o estrangeiro i. Garantir a segurança de informação estratégica de recursos
geológicos (minimizar risco de envio das informacoes geológicas fora do pais): Elevar a qualidade
de analise realizado por proprios Timorenscs.
Metas: Construção do edificio de IPG e ao mesmo tempo tornando-o como centro de
processamento e armazenamento de dados geológicos, como é descrito na Missão de IPG. o Cemm

de Repositório Nacional dos Dados (Ecológicos. Obtenção dos instrumentos e equipamentos
adequados e especificos para o laboratório geológico. aplicando uma tecnologia de classificação
atualizada para responder a qualidades de análises das amostragens recolhidas.
Resultado: Existencia de edificios próprios para o IPG com os seus escritórios adequados¬ espaços
de laboratório geológico com os instrumentos e equipamentos necessário para um bom
funcionamento de um laboratorio analítico para as amostragens de solos rochas e recursos minerais`

incluindo os recursos de agua, Obtenção dc especialistas locais e nacionais nas áreas especificas
de geologia quantitativa e em analises dos outros trabalhos laboratoriais.
Ações:

i/ Continuar a fornecer os serviços laboratoriais com fins de uma analise da geologia basica
como por exemplo as análises petrograﬁcas; as analises dos graus de composição dos
minerais dentro de umas rochas ou amostragem; utilizando XRF para uma analise
preliminar da composição quimicas das amostras recolhidas: analise dc densidade e

composição granulometriea das amostragens tanto para solicitações externas e internas.

V' Fazer inspeção para todas as amostras solicitadas pela companhia de constraieâ: z k:_
prospcção, com fins de envio ao laboratorio no exterior, com ñns de fazer as anaízscs e.-

acordo com as necessidades dos proprietários. A fim de das analises é obrigatorio e'
empreiteiros de entregar os resultados ao 1P( 5 de modo a timer base de dados para quaisquer
analises laboratoriais fora do pais.
f Construção do próprio edificio de IPG

n
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1.2.SUB-PROGRAMA 2 - Centro de Processamento de dados geológicos

ln

1I

hidricas, a qualidade. as suas distribuições bem como as recargas anuais.

u

u

i/ Estudo de Hidrogeologia de Dili c de Suai. identificando os recursos hídricos. a bacia

'll

preliminares` e genéricas das 1: :tentações espaciais com objetivo de classificar previamente

as litologias. seus contatos e especxiimentc as estruturas geológicas registadas.

'II

f Estudo de deteção remota. '_;:_. zaíst cs so'iuw-es adquiridos pelo IPG. para analise de
dados espaciais - Lif ar. foi: ;;.';s e `írtofotogiaiia de modo a obter umas interpretações

1.3. SUB-PROGRAM 3 - Registo Nacional dos dados Geológicos de Timor-Leste "One Nation
One Map".

Objetivos: Criação do Centro Integrado de Dados geológicos e Mapas Espaciais
Metas: Registo Nacional de todos os dados sobre os recursos geológicos e mapas espaciais

relevantes a Timor Leste, incluindo todos os artigos científicos produzidos pelo geoeientistas
estrangeiras bem como os que produzidos internamente. Estandardização de todos os dados
espaciais produzidos no território nacional de Timor Leste

Resultado: Assegurar uma disponibilidade atempada de todos os dados, informações e
conhecimento com uma qualidade geo-cientifica; tornar o instituto duma posição centralizada
como uma fonte principal de conhecimentos dos dados c informações geológicas com base das

teorias comuns aplicadas em geoeiências mundiais.

Ações:

J

A continuidade da aplicação dos programas de METADATA e ArCGiS na criação de um

f

Criação de um sistema de registo dos dados espaciais existentes. como por exemplo.

registo centralizado para com todas as informações existentes e produzidas relativas a geologia,
os seus recursos bem como os riscos geológicos registados no Território de Timor.

aerofotograﬁa. topografia, foto satélites e LiDAR.A Um programa base para uma preparação de
criação de um centro de repositório nacional dos dados espaciais.
i/

Compilar e estabelecer a biblioteca com funcionamento de material bem como em digital para
ñns de boa gestão de todas as informações existentes e que corresponde particulamiente Ciencia
da Terra de Timor [este e de outras regiões com a semelhança de geologia.

1.4.

SUB PROGRAM 4 - "Han Hatene" Plataforma de Divulgação de informação geológicos

Objetivos: Divulgação para o público de todas as informações relativas aos recursos geológicos e
aos riscos geológicos registados no território nacional com um carater cientíﬁco pedagógico, para
estejam informados sobre os recursos geológicos. os sucs usos e os riscos geológicos existentes e
registados no território nacional.
Metas: Disseminação e divulgação de todos os dados e informações relacionadas com a geologia.
geoteenia, geoﬁsica e os dados espaciais produzidas, incluindo, mas não se limita, nos seus
processos de trabalho, de aquisição e de interpretação final das atividades realizadas. Estas

informações transerevem-se por diferentes maneiras e entre elas por folhetos, vídeos curtos.
lançamentos as médias de comunicação escrita bem como por noticias relatadas ao Vivo.

Resultado: Elevar o conhecimento de todos os Timorenses sobre as riquezas e os riscos geológicos
OCOITidOS em própria terra de Timor. Tornar a compreensão dos agentes públicos c dos decisores

riscos geológicos registados em sor Leme.
Ações:

f Produção de videos sobre as atividades realizadas. comunicados de iinprenõa c as
brochuras.
f Responder cientificamente as exigências e as preocupações dos Timorenses relatiias as
ocorrências dos fenómenos naturais ligados a composição geológica e geomortolt'igica

registadas.
f Realizaeäo de conferência internacional.

f Publicação de todas as atividades realizadas, pelo iiiàiiiuto tanto por parte das geoeieneías

bem como da administração no portal de Webtl.
f Aprcgcntar os relatórios de progresso trimestraisA bem como relatorio anual de atividade e

de orçamento anual quando for necessários e. dc acordo com as leis aplicáveis em Timor
Leste.

2.

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR DE PETRÓLEO

OBJETIVOS: OBTER OS QUADROS (fl ENTISTAS QI'ALIFICADAS NO SETOR DE
PETRÓLEO. RECURSOS MINERAIS E DE GEOLOGIA ECONOMICA.
2.1.

SUB-PROGRAMA l - Quadro Intelectual na area de geociências e serviços administrativos.
a nivel nacional.

Objetivo: Os gcologos com um degrau académico minimo de Mestrado e por excelência c por
resultado de trabalho, o nivel doutoramento e necessárto de se desenvolver de modo a obter um
conhecimento mais elevado c mais profundo. O desenvolvimento dos recursos humanos também
se aplica para os funcionários de administração e liiianceira. com uma duração de curto a longo
prazo com tins de obter certificados acreditados dc acordo com as normas internacionais.

Metas: 9 geologos terminarào o degrau de Mestrado até ao linai do ano de 2019. e 2 geologos
funcionários irao continuar os seus estudos no nivel do doutoramento. Tiete 2 ultimo: eâtu ii >er

previsto para concluir em 202.1 deêde que os seus processos de levantamento dos dada` e
investigação dos materiais para as suas teses finais se iniciaram dos principios ano de 241 \

Resultado: a produção de artigos cientiñ'eoi,` com mais. confiança. a produção de uma :ese rei:

qualificada. a elevação do nivel dc degrau dos geologos. elevação dos conhecimentos c experiencia
maiS profissional e Científicas. A nivel de serviços administrativos e financeiros, melhoramento de

uso do software para a parte de contabilidade, melhoria dos conhecimentos por pane dc fazer plano

e relatório incluindo organizações logisticas dos patrimonios institucionais.

Ações:

ﬂﬂ'nﬂﬂ'ﬂ'ﬂﬂ'ﬂﬂ'ﬂ'ﬂﬂﬂﬂﬂﬂnnIlhnnnnnnnnn

politicos sobre os recursos get Legais. .Qua usos e especialmente de adaptação em viver com os

Realização de formação de curto e longo prazo tanto no interior bem como fora do pais.
Para a formação de longo prazo, no ano de 2020 - 2 geólogos estão no terceiro ano de
doutoramento. Para a formação de curto prazo, o IPG irá realizar e participar nos eventos

tais como workshop, e seminário e training de acordo com as necessidadea de cada divisão
operacional.
Acordos/Memorando de Entendimento entre IPG e as Universidades e instituições

prestigiadas que tem as suas relevâncias na área de geociências e terramotos, entre as quais
- implementação de Memorando de Entendimento entre IPG e Universidade Nacional da
Austrália; Instituto de Tecnologia Bandung, Indonésia e Universidade de Zurich, para
estudo de geocinência em Timor Leste c fortalecer a capacidade dos geólogos do instituto;
um acordo entre IPG e LEMIGAS, Indonesia para estudo de sistema de petróleo e análise
de laboratório de Petróleo e Gás; IPG e Super International Inc (SII), Canadá para fortalecer

a capacidade do pessoal do IPG na área dc analise laboratorial, mapeamento geológico,
estudo de petróleo e gás e mineral; Universidade de Coimbra Portugal e as diferentes
universidades em Timor Leste.
Recrutamento de Fiscal Unico (l) de modo a preencher a vaga estatutária que já se iniciou
o processo de recrutamento desde alguns anos a tras; e dois (2) fungsionario para servico

coperativos.
Avaliação anual do desempenho dos funcionários que irá pela primeira vez a começar no
próximo ano fiscal no mês de Janeiro de 2020, c retiro anual.

Conclusao das Politicas Internas (Regulamentos Internos) e Procedimentos Operacionais,

guias e as normas aplicáveis de acordo com o Padrão regional c intemacional.- C oncluido
Normas de Procedimentos Operacionais (Scape of Operational Procedure-SOP) para a
produção dos mapas geológico e recolha das amostragens; desenvolve SOP para as

investigações dc prospeção dos recursos geológicosl` incluindo as análises de paleontologia.

petrograﬁa e dos envios de aniostragens fora do país; desenvolvimento e apreciação dos

regulamentos internos sobre a formação e Trainning: desenvolvimento de SOP sobre a
saúde e segurança e autorização de pesquisa e socialização da instituição existente e não se
limita no desenvolvimento de outros Regulamentos Internos de modo a melhorar uma boa
gestão organizacional do instituto.

Produção e publicação de dois artigos cicntiﬁcos
3.

PROGRAMA INTERSECTORAL

OBJETIVOS: Colaboração de IPG com as linhas ministeriais, instituições, direções c
departamentos onde tem os mesmos Programas. Como por exemplo: com a Direção dc Estradas do
Ministério da Comunicação e Transportes, Direção de Terras e Propriedades, Ministério de Social c
A~

_:

22

nGOQSSm'tOS para os mesmos rimV rir-_- tiiiliišadzfs públicos. Organizar encontros para responder aos programas
desenvolvidos pelo Ministério Compctt'nte. especialmente nOS (NC diZCm TGSpeiIO JS OCOITÔIICÃHS do: Tisctu

naturais c dos usos de dados espaciais.

3.1.

SUB-PROGRAMA l -~ Desenvolvimento de Mapas dos Riscos Geologieos de Timor
Leste

Objetivo: Identificar os diferentes tipos de riscos geológicos ocorridos em 'l'imnrl CStti. Pl'lldlllil'

e Partilhar os resultados de estudo com a Direçuo competente para proceder a fase seguinte dc a

cordo com u sua responsabilidade.

Metas: Identificar e produzir os artigos c mapas sobre os eseorrcgamentos do terreno desde eidtze:

de Dili a Loes e :i Ainaro. Monitorização continua dos riscos de deslivnmentos dos miuda
cidade de Dili e nos seus arredores. Estudos de inundações ocorridas em Dili e doutras áreas Ç;

inundação com possibilidade causada pela precipitação de água da chuva. Monitorização com*

das ocorrências dos 'l'erraniotos e bismos na regiao de Timor. Plantação de 3 >imn 5-

Território de Timor especialmente nas áreas classificadas como o registo dasV faiiiâ
Continuação de monitorização e análises das causas dc erosão costal.

;`

Resultado: A não sobreposição dos Trabalhos para os mesmas atividades. Disâexnrznlr ;_-`
informações sobre Terrarnotos pela DN MU. publicação dos mapas de risco dos desltzânﬁlté ê u;
taludes pela Direção de Estradas.V Informar ao Ministério de Social e Solidariedade sobre os riscos
gcoiogicos ocorridos.
Ações:

f

Registo. compilação. tratamento, análises c interpretação dos dados` de terrzirnotos em Timor-Leste.
tendo em conta os dados dos X equipamentos matulndos nu terra de limor Leste; estabelecimento
de très t3) equipamentos sismicos permanente.

\/

Estudo sobre a relaçäo entre terremoto e estrutura geotogiea ativa em Ainaro

V

HSIUÚO de däSiiZämCIllU (105 solos e rue-has em Aituto. quantiﬁczmdo a U volume e a distancia tim

deslizamentos. identificando as suas causas hein como desenvolver o relatorio teenieolístuiio de

inundação na cidade de Dili. identificação das causas. e produção cientifica das relativa` tis
ocorrências da. inundaçãoy
LJluuU
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da direçao e quantifiõäi' mëdltl ãlillläl tlUt lllUtttttL utUs uu tuiuiu.

Fiaturr'ilLL .

\/ Estudo de geotecnia em Dill, relativo aos materiais geológicos com ñm dc dm suporte ao
processo de construção du itift acstrutuia. tanto conätrueão pontual (os edificios) bem como
a construeão de infraesmitura linear (as Estradas)4
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Solidariedade c entre outras instruções que tem urnas atividzirles relevantes. Partilhar as infonnações dc

acordo com na responsabilidade: de direientes instituieõeã. Desenvolver em conjunto os trubaiittm
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