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Panorama 
Orçamental 2021

Ministério do 
Petróleo e Minerais

Visão

Continuar a desenvolver e gerir o sector do
petróleo e minerais para garantir o
desenvolvimento económico sustentável.”
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“O Ministério do Petróleo e Minerais, 
abreviadamente
designado por MPM, é o departamento 
governamental
responsável pela conceção e execução da política 
energética e de gestão dos recursos minerais, 
incluindo o petróleo e outros minérios 
estratégicos, aprovada pelo Conselho de 
Ministros, bem como pelo licenciamento e 
regulação da atividade extrativa, da atividade 
industrial de beneficiação do petróleo e dos 
minerais, incluindo a petroquímica e a refinação.”
Artigo 1.º do Decreto-Lei N.º 15/2018 de 12 de dezembro
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incluindo o petróleo e outros minérios 
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regulação da atividade extrativa, da atividade 
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Missão do Ministério do Petróleo e Minerais 

Objetivos do MPM

O Ministério do Petróleo e Minerais prossegue os seguintes objetivos:

1. Garantir o desenvolvimento e sustentabilidade do Fundo 
Petrolífero através de estudos, pesquisas, exploração, produção 
e diversificação de investimento no sector petrolífero e mineiro 
no onshore, offshore, regime especial de Greater Sunrise no 
país e no estrangeiro com vista a assegurar que as receitas 
provenientes das atividades petrolíferas e minerais contribuam 
para a economia social, industrialização e desenvolvimento 
nacional.
2. Garantir a conformidade e elaborar legislação adicional 
relativamente à Iniciativa de Transparência para Indústria 
Extrativas (ITIE).
3. Elaborar legislação adicional e regulamentos vocacionados a 
garantir uma gestão efetiva, eficaz de boas práticas relacionadas 
com todas as atividades do setor petrolífero e mineiro.
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4. Reajustar o plano e a implementação do projeto Tasi
Mane.
5. Garantir a segurança energética nacional através do 
armazenamento de combustível, uso de gás natural e 
pesquisa e desenvolvimento de fontes energéticas 
renováveis.
6. Assegurar sinergias e cooperação internacional no 
âmbito do setor dos recursos minerais e energéticos.
7. Concluir as negociações com Austrália relativamente 
ao enquadramento legal, tributário e contratual para o 
regime especial do Campo de Greater Sunrise previsto no 
Tratado entre a República Democrática de Timor-Leste e a 
Austrália que estabelece as respetivas Fronteiras no Mar 
de Timor.
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8. Assegurar as obrigações da Companhia Nacional de 
Petróleo, TIMOR GAP no Joint Venture na proporção de 
56.56% e finalizar o conceito do plano de 
desenvolvimento para o Campo de Greater Sunrise.
9. Estabelecer a Companhia Nacional Mineira com o 
objetivo de diversificar o investimento e contribuir para o 
aumento de receitas para o cofre de Estado.
10. Promover pesquisas e estudos, identificação, 
mapeamento de recursos petrolíferos e minerais, riscos 
geológicos, aquífero e qualidade de água potável.
11. Preparar e desenvolver recursos humanos 
especializados no setor petrolífero e minerais e energia 
renovável.
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BOA GOVERNAÇÃO
O Ministério continua a encorajar o alto nível de 
transparência no sector do petróleo, de modo a que os 
recursos financeiros provenientes deste setor sejam 
sempre transparentes no processo de desenvolvimento 
dos sectores do petróleo e minerais, de acordo com o 
padrão internacional da ITIE.

No âmbito de Boa Governação foram realizadas as 
seguintes atividades: 
• Elaboração de relatório pelo Administrador 
Independente (AI) sobre a reconciliação de receitas 
petrolíferas para o ano fiscal de 2018 o qual atingiu 80%; 
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Atividades Implementadas

• O Secretariado da ITIE, juntamente com os membros do 
Grupo de Interessados (MSG – sigla em inglês), continua 
a discutir virtualmente sobre a formalização convencional 
de reconciliação de dados, inclusão social, fontes de 
receitas ambiental e aprovação de modelo (template) do 
relatório de 2018;
• O Administrador Independente concluiu os estudos de 
viabilidade sobre Beneficial Ownership (BO);
• Os membros do MSG têm discutido virtualmente com o 
Secretariado Internacional com o objetivo de partilhar o 
progresso relativamente ao desenvolvimento de 
infraestruturas provenientes de Fundo de Empréstimo de 
cada país e desafios dos países da região Ásia Pacífico.
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Atividades Implementadas

GESTÃO INSTITUCIONAL
A Gestão Institucional consiste no planeamento, organização, 
liderança, supervisão/acompanhamento e avaliação de 
atividades, projetos e programas desenvolvidos pelo MPM, 
considerando o alinhamento com as políticas, os objetivos e 
metas estratégicas do Ministério. Para o efeito, o Ministro 
procedeu à nomeação de novos gestores para as instituições 
que estão sob a tutela do Ministério e propôs a reestruturação 
do organograma desta instituição governamental, com o 
objetivo de dar melhor resposta a todo o processo e atingir a 
meta definida, que é o desenvolvimento dos recursos 
petrolíferos e minerais. O novo organograma consta do anexo 
do projeto de Decreto-Lei que altera o organograma anterior e 
que está a aguardar o agendamento do Conselho de Ministros.

Desafios e Obstáculos Enfrentados

• 1. A execução do regime duodecimal dificultou 
a implementação dos programas e atividades;

• 2. Falta de pessoal no Gabinete de Inspeção e 
Auditoria para realizar controlo interno e 
externo às instituições tuteladas pelo MPM;

• 3. O Secretariado da ITIE e o Gabinete de Apoio 
Jurídico não dispõem de respetivos 
coordenadores;

• 4. A impossibilidade de implementar em 2020 a 
nova Orgânica do MPM. A implementação da 
nova orgânica apenas será possível com a 
entrada em vigor da Lei do OGE para 2021 
devido a questões orçamentais.
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1. Desenvolvimento de recursos humanos; a maioria dos 
bolseiros do Ministério concluíram a formação, por isso, o 
Ministério pretende avaliar o programa de atribuição de 
bolsas de estudos e fazer um levantamento das 
necessidades futuras;
2. Continuar o trabalho e os esforços para concluir o 
enquadramento legal e assegurar o plano de 
desenvolvimento Greater Sunrise para Timor-Leste 
juntamente com Joint Venture;
3. Desenvolvimento Institucional: continuar a apoiar o 
desenvolvimento da ANPM, TIMOR GAP, E.P., IPG, I.P. e 
futuramente a criação de uma Empresa Pública Mineira;
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Prioridades Especificas a Implementar em 2021

Prioridades Especificas a Implementar em 2021

• 4. Desenvolvimento da indústria mineira: 
estabelecer a Companhia Nacional Mineira com 
a entrada em vigor do diploma que a cria, bem 
como a entrada em vigor do Código Mineiro e 
diplomas complementares;
5. Assegurar que as obrigações da Companhia 
Nacional do Petróleo, TIMOR GAP, E.P. no Joint
Venture sejam realizadas na proporção de 
56.56%;
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Projeções para o futuro

1. Elaboração do Plano Estratégico do MPM;
2.  Desenvolvimento de Recursos Humanos 
especializados, através de atribuição de bolsas de 
estudos para mestrado na área de energias 
renováveis e também dar continuidade ao 
processo de bolsa de estudos para o curso de 
pilotagem na Malásia. Estas bolsas de estudos vai 
beneficiar 4 cidadãos que necessitam aumentar 
horas de voo;
3.  Conclusão do enquadramento legal e assegurar 
a execução do plano de desenvolvimento dos 
campos   para Timor-Leste e do Joint Venture;

Projeções para o futuro

4. Desenvolvimento da indústria mineira;
5. Garantir que as obrigações da Companhia 
Nacional do Petróleo, TIMOR GAP, E.P., no Joint
Venture sejam realizadas na proporção de 56.56%;
6. Realização de estudos e investimentos no 
sector n da TIMOR GAP, E.P.;
7. Criação da nomenclatura de estratigrafia de 
Timor-Leste para identificar os recursos 
geológicos;
8. Avaliação e promoção de recursos petrolíferos e 
minerais.
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O Ministério do Petróleo e Minerais tem 
um Orçamento de US $85,573,288 dólares 
para o Ano Fiscal de 2021.

O Ministério do Petróleo e Minerais tem 
um Orçamento de US $85,573,288 dólares 
para o Ano Fiscal de 2021.

PANORAMA ORÇAMENTAL 2021

Alocação Orçamental por Programas

Instituição

Orçamento de 2021

TotalCategoria de Orçamento

SV BS CM CD TP

D2: Ministério do Petróleo e Minerais

Programa: 401 - Gestão dos 
Recursos Petrolíferos e 
Minerais [NT] 

$23,064.00 $532,434.00 $0.00 $0.00 $83,647,851.00 $84,203,349.00

Programa: 510 - Boa 
Governação e Gestão 
Institucional [NT] 

$408,138.00 $549,591.00 $412,210.00 $0.00 $0.00 $1,369,939.00

TOTAL ORÇAMENTO: $431,202.00 $1,082,025.00 $412,210.00 $0.00 $83,647,851.00 $85,573,288.00
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PRIORIDADES, PROGRAMAS e RESULTADOS A PRAZO

Prioridades / 
Programas

Resultados do Prazo (Outcome) do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento

Resultados do Prazo 
(Outcome) dos Objetivos de 

Desenvolvimento 
Sustentável

Entidade 
Responsável

Total Montante

PRIODADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS $85 573 288,00 

SETORES PRODUTIVOS $85 573 288,00 

SETOR SECUNDÁRIO - incentivando o aparecimento de Parcerias Público-Privadas, para o desenvolvimento de 
uma moderna Indústria Petrolífera, Extrativa e Transformadora, resiliente e inclusiva (ODS 9)

$85 573 288,00 

Programa 401: Gestão 
dos Recursos 
Petrolíferos e Minerais

Estabeleceremos uma Companhia 
Nacional de Petróleo e damos aos nossos 
funcionários as habilidades e a 
experiência necessárias para liderar e 
gerenciar o desenvolvimento de nossa 
indústria de petróleo.

Objetivo 8. Promover o 
crescimento económico 
inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo 
e o trabalho digno para 
todos

D2: Ministério 
do Petróleo e 
Minerais 
(MPM)

$84 203 349,00 

Programa 510: Boa 
Governação e Gestão 
Institucional

Estabeleceremos uma Companhia 
Nacional de Petróleo e damos aos nossos 
funcionários as habilidades e a 
experiência necessárias para liderar e 
gerenciar o desenvolvimento de nossa 
indústria de petróleo.

Objetivo 8. Promover o 
crescimento económico 
inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo 
e o trabalho digno para 
todos

D2: Ministério 
do Petróleo e 
Minerais 
(MPM)

$1 369 939,00 

Total Orçamento $85 573 288,00 

Orçamentação por Programas e Subprogramas

Programas e SubProgramas

Orçamento de 2021

TotalCategoria de Orçamento

SV BS CM CD TP

Programa: 401 - Gestão dos Recursos Petrolíferos e 
Minerais [NT] 

$23,064.00 $532,434.00 $0.00 $0.00 $83,647,851.00 $84,203,349.00

Subprograma: 40101 - Desenvolvimento de políticas e legislação $0.00 $299,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $299,090.00

Subprograma: 40105 - Gestão e regularização de atividades de 
petróleo e minerais (ANPM)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,500,000.00 $9,500,000.00

Subprograma: 40106 - Produção e disseminação do conhecimento 
geológico de Timor Leste (IPG)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,060,000.00 $3,060,000.00

Subprograma: 40107 - Gestão de Patrimônio do Petróleo (TIMOR 
GAP)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,687,851.00 $70,687,851.00

Subprograma: 40108 - Companhia Nacional Mineira $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400,000.00 $400,000.00

Subprograma: 40103 - Implementação da Iniciativa de 
Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)

$23,064.00 $233,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $256,408.00

Programa: 510 - Boa Governação e Gestão Institucional [NT] $408,138.00 $549,591.00 $412,210.00 $0.00 $0.00 $1,369,939.00

Subprograma: 51001 - Boa Governação $116,268.00 $60,892.00 $0.00 $0.00 $0.00 $177,160.00

Subprograma: 51002 - Gestão Institucional $291,870.00 $474,299.00 $412,210.00 $0.00 $0.00 $1,178,379.00

Subprograma: 51003 - Parcerias $0.00 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,400.00

TOTAL ORÇAMENTO: $431,202.00 $1,082,025.00 $412,210.00 $0.00 $83,647,851.00 $85,573,288.00
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Perfil dos Funcionários do MPM

• O MPM apresenta para 2021 uma estimativa de 
força de trabalho de cerca de 46 funcionários 
(16 Mulheres e 30 Homens), 8 em cargos de 
direção e chefia. Este efetivo não inclui os 
funcionários de Nomeações Políticas (com base 
no DL 27/2016) e Agentes da Administração 
Pública Atuais.

Transferências Públicas

Para o ano de 2021 estão destinados 83,6 milhões 
para o Ministério do Petróleo e Recursos Naturais, 
para apoiar a Autoridade nacional do Petróleo e 
Minerais (ANPM), o TIMOR GAP e o Instituto de 
Petróleo e Geologia (IPG), de modo a assegurar 
que Timor-Leste beneficia ao máximo dos seus 
recursos naturais.

Isto inclui planeamento de investimentos, 
certificação ISO e mapeamento de dados 
geológicos.


