
Jornal da República

Série I, N.° 10   Página   338Quarta-Feira, 15  de  Março  de  2023

MODELO DE CONTRATO MINEIRO 

 

CONTRATO MINEIRO 

Nos termos e para efeitos do disposto noartigo 25.º do Código Mineiro 

 

 

Entre 

 

 

A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

 

 

e 

 

 

[INVESTIDOR] 

 

 

 

 

[DATA] 
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O presente Contrato é celebrado entre:

1.    A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE, aqui
representada por [nome], [cargo/qualidade], em
conformidade com os poderes que lhe foram conferidos
por [instrumento de delegação], de [data] (“Estado”);

e

2.    [INVESTIDOR], uma sociedade constituída e existente ao
abrigo das leis de [·], com sede em [·], matriculada junto da
[·] sob o n.º [·], aqui representada por [nome], na qualidade
de [qualidade], com poderes para o ato (“INVESTIDOR”).

(O Estado e o INVESTIDOR serão designados por “Partes”
quando referidos em conjunto ou “Parte” quando referidos
individualmente)

CONSIDERANDO QUE:

A. Os recursos minerais existentes no território nacional,
incluindo no solo, subsolo, águas territoriais, plataforma
continental e zona económica exclusiva de Timor-Leste,
são propriedade do Estado de Timor-Leste e devem
contribuir para o desenvolvimento económico e social do
país, conforme estabelecido no artigo 139.º da Constituição
da República de Timor-Leste;

B.    O Estado de Timor-Leste pretende promover a dinamização
da atividade mineira em Timor-Leste e fomentar o
desenvolvimento sustentável do país em benefício do povo
de Timor-Leste;

C. [referência a objetivos estratégicos específicos que se
pretendem alcançar com a outorga dos direitos mineiros
ao INVESTIDOR em conformidade com o disposto no
artigo 3.º do Código Mineiro];

D.  [referência a título e trabalhos prévios de prospeção e
pesquisa / estudos de pré-viabilidade e/ou Plano de Lavra,
consoante aplicável];

E.   [referência ao procedimento e formalismos de atribuição
aplicáveis (atribuição direta ou concurso público)];

F.   [referência à participação do Estado, se aplicável];

G.  O INVESTIDOR tem os meios financeiros, know-how e
capacidade técnica necessários para a exploração de
[mineral(ais)] na Área de Concessão;

H.  As Partes pretendem estabelecer os termos e condições
que irão regular a Exploração e Comercialização de [mineral
(ais)] a partir da Área de Concessão.

TERMOS EM QUE, as Partes acordam em celebrar o presente
Contrato Mineiro (“Contrato”), o qual será regido pelas
seguintes Cláusulas:

Cláusula 1.ª
(Definições)

1.    Para efeitos do presente Contrato e salvo quando o contrário
resultar expressamente do texto do Contrato, os termos e

expressões aqui utilizados têm o significado que lhes é
atribuído no Código Mineiro ou que a seguir lhes é
atribuído (em caso de discrepância prevalecerão os termos
aqui definidos):

(a) “Afiliada” significa, em relação a uma Parte, uma
sociedade ou qualquer outra entidade:

(i)   na qual essa Parte detenha, direta ou indiretamente,
a maioria absoluta dos votos na assembleia geral
de acionistas ou sócios ou órgão social equivalente,
ou seja detentora de mais de 50% (cinquenta por
cento) dos direitos que conferem o poder de direção
em tal sociedade ou entidade, ou de outra forma
tenha o poder de direção e controlo sobre tal
sociedade ou entidade;

(ii) que detenha, direta ou indiretamente, a maioria
absoluta dos votos na assembleia geral de
acionistas ou sócios ou órgão social equivalente
dessa Parte, ou que tenha o poder de direção e
controlo sobre a mesma;

(iii) em que a maioria absoluta dos votos na respetiva
assembleia geral de acionistas ou sócios, ou os
direitos que conferem o poder de direção e controlo
sobre a sociedade ou entidade, sejam detidos direta
ou indiretamente por uma sociedade ou outra
entidade que detenha, direta ou indiretamente, a
maioria absoluta dos votos na assembleia geral de
sócios ou órgão equivalente dessa Parte, ou que
tenha o poder de direção ou controlo sobre a mesma;

(b) “Área de Concessão” significa a área com uma extensão
de [área] Km², localizada em [localização], melhor
descrita no Anexo A do presente Contrato;

(c) “Atividades Mineiras” significa as atividades e
operações destinadas ao Reconhecimento, Prospeção
e Pesquisa, Avaliação, Desenvolvimento, Exploração,
Tratamento, Transporte e Comercialização de Minerais,
bem como as Atividades de Encerramento da Mina;

(d) “Atividades de Encerramento da Mina” significa as
atividades relacionadas com o desmantelamento de
instalações, remediação, regeneração, restauração,
reabilitação e monitorização das Atividades Mineiras,
para mitigar o impacto ambiental e assegurar que a Área
de Concessão não constitui ameaça, presente ou futura,
à saúde pública e ao ambiente;

(e) “Autoridade Reguladora” significa o órgão
governamental, sob a supervisão do membro do
Governo responsável pelo setor dos recursos minerais,
que tem a responsabilidade e o poder de supervisionar
as Atividades Mineiras;

(f) “Boas Práticas da Indústria Mineira” significa as
práticas e padrões geralmente aceites na indústria
mineira internacional;

(g) “Código Mineiro” significa o Código Mineiro que
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estabelece o regime jurídico aplicável às Atividades
Mineiras na República Democrática de Timor-Leste,
aprovado pela Lei n.º 12/2021, de 30 de junho, ou
qualquer outro diploma que o venha a substituir;

(h) “Contrato” significa o presente Contrato de Exploração;

(i) “Lei Aplicável” significa as leis, regulamentos,
estatutos, códigos, diplomas, incluindo autorizações,
decisões, diretivas e quaisquer outras normas
aprovadas pela Autoridade Reguladora ou outra
entidade governamental em vigor em Timor-Leste;

(j) “Licença de Exploração” significa a autorização emitida
pela Autoridade Reguladora ao INVESTIDOR para
desenvolver Atividades Mineiras de Exploração e
Comercialização de mineral(ais) e de encerramento da
mina na Área de Concessão;

(k) “Período de Exploração” significa o período durante o
qual serão desenvolvidas Atividades de Desenvolvi-
mento, Exploração e Comercialização de Minerais ao
abrigo de uma Licença de Exploração;

(l) “Plano de Encerramento da Mina” significa o plano de
encerramento da mina relativo à Área de Concessão
aprovado pela Autoridade Reguladora no qual se
abordam os impactos ambientais, sociais e económicos
das Atividades de Exploração;

(m)  “Plano de Lavra” significa o documento preparado pelo
INVESTIDOR com a descrição das Atividades de
Exploração a conduzir durante o Período de Exploração
constante do Anexo B ao presente Contrato;

(n) “Programa e Orçamento de Trabalho” significa o
documento técnico e financeiro preparado pelo
INVESTIDOR a detalhar o programa de trabalhos e
despesas orçamentadas para condução das Atividades
de Exploração na Área de Concessão;

(o) “Timor-Leste” significa a República Democrática de
Timor-Leste.

Cláusula 2.ª
(Objeto)

O presente Contrato estabelece as regras, os direitos, os termos
e as condições da atribuição e exercício pelo INVESTIDOR
dos Direitos Mineiros para Exploração e Comercialização de
[minerais] na Área de Concessão, conforme melhor definida e
ilustrada no Anexo A ao presente Contrato.

Cláusula 3.ª
(Concessão de Direitos Mineiros)

1.    Pelo Presente Contrato o Estado concede ao INVESTIDOR
os Direitos Mineiros de Exploração e Comercialização de
[minerais] na Área de Concessão.

2.   [O Estado garante, nos termos e para efeitos do artigo 22.º
do Código Mineiro, que a subscrição pela Companhia

Mineira de Timor-Leste, S.A. de [inserir]% do capital social
do INVESTIDOR é a única e exclusiva forma de participação
do Estado nas Atividades Mineiras na Área de Concessão.
Os direitos e obrigações da Companhia Mineira de Timor-
Leste, S.A., enquanto sócia do INVESTIDOR serão
regulados no acordo parassocial entre os sócios do
INVESTIDOR].

3.    A  Autoridade Reguladora deverá diligenciar pela emissão
da Licença de Exploração nos termos do artigo 31.º do
Código Mineiro.

Cláusula 4.ª
(Exclusividade)

O INVESTIDOR exercerá de modo exclusivo os Direitos
Mineiros de Exploração e Comercialização de [minerais]
existentes na Área de Concessão, não podendo ser concedidos
Direitos Mineiros conflituantes sobre a Área de Concessão.

Cláusula 5.ª
(Área de Concessão)

1.   O INVESTIDOR exercerá os seus Direitos Mineiros na
Área de Concessão melhor descrita e ilustrada no Anexo A
ao presente Contrato.

2.  Salvo no que respeita aos serviços de apoio logístico e
administrativo que poderão ser instalados em centros
urbanos, todas as Atividades Mineiras devem ser
conduzidas na Área de Concessão, e todas as instalações
bem como os respetivos equipamentos serão mantidos
dentro da Área de Concessão.

3.  [O INVESTIDOR reconhece expressamente ter recebido
toda a informação disponibilizada pelo Estado relativamente
à Área de Concessão, incluindo informação relacionada
com direitos potencialmente conflituantes relativos à
condução de atividades de pesquisa e produção de
petróleo na Área de Concessão. O INVESTIDOR reconhece
e acorda expressamente em como a atribuição e o exercício
dos Direitos Mineiros sobre a Área de Concessão poderão
ser sujeitos e condicionados à celebração de um acordo de
co-desenvolvimento ou outros acordos com o(s) titular(es)
dos referidos direitos conflituantes relativos à Área de
Concessão, os quais serão homologados pelo Estado nos
termos da Lei aplicável.]

Cláusula 6.ª
(Minerais)

1.  Estão abrangidos pelo presente Contrato os [minerais]
existentes na Área de Concessão.

2.   Se no decurso das Atividades Mineiras for descoberta a
ocorrência de Outros Minérios e/ou Outros Recursos
Minerais na Área de Concessão, o INVESTIDOR
compromete-se a facultar à Autoridade Reguladora toda a
informação disponível relativa aos referidos minerais nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 28.º e 29.º do
Código Mineiro.



Jornal da República

Quarta-Feira, 15  de  Março  de  2023Série I, N.° 10                                                                             Página   341

Cláusula 7.ª
(Duração)

1.  O presente Contrato permanecerá em vigor enquanto o
INVESTIDOR realizar Atividades Mineiras na Área de
Concessão.

2.    A Fase de Exploração terá uma duração inicial de 25 (vinte
e cinco) anos a contar da data de emissão da Licença de
Exploração.

3.   O presente Contrato poderá ser prorrogado por períodos
sucessivos de 5 (cinco) anos cada até ao limite de 25 (vinte
e cinco) anos, em conformidade com o disposto no artigo
34.º do Código Mineiro.

Cláusula 8.ª
(Garantias do Estado)

O Estado compromete-se a:

a)  disponibilizar ao INVESTIDOR a informação geológico-
mineira que o INVESTIDOR possa considerar de interesse
ou relevante para a condução das Atividades Mineiras,
mediante o pagamento dos emolumentos ou taxas
administrativas previstas na lei, quando aplicável;

b)  envidar os melhores esforços para que o INVESTIDOR
obtenha as facilidades por si requeridas para a agilização
da importação de capital, bens de consumo ou equipamento
necessário para as Atividades Mineiras, no licenciamento
do uso de explosivos e meios de comunicação, bem como
outras formalidades necessárias para que o INVESTIDOR
realize as Atividades Mineiras;

c)    garantir o cumprimento das formalidades legais relacionadas
com a entrada, saída e livre circulação em Timor-Leste de
todos os trabalhadores estrangeiros e representantes do
INVESTIDOR considerados necessários às Atividades
Mineiras, garantindo que os trabalhadores, prestadores
de serviços, consultores ou quaisquer outros contratados
do INVESTIDOR (e suas Afiliadas) alocados às Atividades
Mineiras, timorenses ou estrangeiros, possam entrar, sair
e circular livremente em qualquer parte de Timor-Leste, na
medida do permitido pela Lei Aplicável;

d)  envidar os melhores esforços para que o INVESTIDOR
obtenha todas as licenças, aprovações, alvarás e
autorizações necessárias à execução das Atividades
Mineiras;

e)   garantir, de acordo com a Lei Aplicável, o direito a aceder e
ocupar a terra do Estado situada na Área de Concessão;

f)   envidar os melhores esforços para que o INVESTIDOR
obtenha, por parte das entidades governamentais
relevantes, as condições de segurança necessárias na Área
de Concessão e em todas as vias de acesso que possam
ser necessárias à execução das Atividades Mineiras de
forma segura e tempestiva;

g)  garantir proteção em relação à interferência indevida de
terceiros nas Atividades Mineiras;

h) promover a boa relação do INVESTIDOR com as
comunidades locais e dos benefícios da indústria mineira
para o desenvolvimento sustentável da economia; e

i)    cumprir com as restantes obrigações estabelecidas neste
Contrato e na Lei Aplicável.

Cláusula 9.ª
(Obrigações do INVESTIDOR)

Sem prejuízo de outras obrigações legais ou contratuais, o
INVESTIDOR compromete-se a:

a)  conduzir as Atividades Mineiras e empregar, no cumpri-
mento dos seus deveres, toda a capacidade técnica, know
how e experiência que possui;

b)  executar as Atividades Mineiras de acordo com as Leis
Aplicáveis, o presente Contrato e as Boas Práticas da
Indústria Mineira;

c)  cumprir com os Programas e Orçamentos de Trabalho
aprovados;

d)  iniciar a extração de [minerais] nos termos do presente
Contrato de acordo com o Plano de Lavra e os Programas
e Orçamentos de Trabalho aprovados, mas em caso algum
após decorridos 48 meses a contar da emissão da Licença
de Exploração;

e)   manter as operações regularmente ativas, salvo em caso de
Força Maior ou outras vicissitudes previstas no presente
Contrato;

f)    desenvolver as Atividades Mineiras na Área de Concessão
de acordo com o Plano de Lavra, o Programa e Orçamento
de Trabalho, a Lei Aplicável, as Boas Práticas da Indústria
Mineira e as normas de saúde, segurança e ambientais
aplicáveis;

g)   cooperar com organizações académicas ou governamentais
relevantes na transmissão de know-how relacionado com
as Atividades Mineiras e as tecnologias utilizadas para o
efeito;

h)  obter todas as autorizações e licenças necessárias ou
convenientes para efeitos das Atividades de Exploração;

i) manter a Autoridade Reguladora e as entidades
governamentais locais informadas sobre a condução das
Atividades Mineiras;

j)  fornecer à Autoridade Reguladora todos os dados e
informações recolhidas da Área de Concessão e manter
todos os livros de contabilidade e registos disponíveis
para inspeção;

k)   permitir o acesso dos funcionários da Autoridade Reguladora
à Área de Concessão, durante o horário normal de
expediente, para inspeção e análise de registos para efeitos
de verificação do cumprimento dos termos do presente
Contrato e da Lei Aplicável;



Jornal da República

Série I, N.° 10   Página   342Quarta-Feira, 15  de  Março  de  2023

l)  implementar o Programa de Desenvolvimento das
Comunidades Locais afetadas pelas Atividades Mineiras
constante do Anexo C ao presente Contrato;

m)  implementar o Plano de Realojamento das comunidades
locais afetadas pelas Atividades Mineiras constante do
Anexo D ao presente Contrato;

n)    contribuir para o aumento do conhecimento e competências
dos cidadãos timorenses relativamente à indústria mineira
através de estágios, bolsas de estudo, emprego no
estrangeiro;

o)  cumprir com a Lei Aplicável em matéria de avaliação e gestão
do impacto ambiental e social e de prevenção da poluição.

Cláusula 10.ª
(Plano de Lavra e Programa e Orçamento de Trabalho)

1.  As Atividades Mineiras deverão ser executadas em
conformidade com o Plano de Lavra aprovado nos termos
do Código Mineiro, que se junta como Anexo B ao presento
Contrato.

2.   A Autoridade Reguladora poderá autorizar, nos termos
previstos no Código Mineiro, alterações ao Plano de Lavra
aprovado, quando requeridas e devidamente
fundamentadas pelo INVESTIDOR.

3.    O INVESTIDOR deverá submeter à Autoridade Reguladora
até 90 dias antes do fim de cada ano civil, um Programa e
Orçamento de Trabalho detalhado que especifique as
Atividades Mineiras que o INVESTIDOR se propõe realizar
e uma previsão das despesas mínimas a realizar no ano
civil seguinte.

4.  Os Programas e Orçamentos de Trabalho devem ser
preparados na forma e com o conteúdo que vierem a ser
periodicamente definidos pela Autoridade Reguladora.

5.   Qualquer alteração material ou substancial a um Programa
e Orçamento de Trabalho aprovado carece de aprovação
da Autoridade Reguladora nos termos do Código Mineiro.

Cláusula 11.ª
(Desenvolvimento)

1.     A Fase de Desenvolvimento tem início na data de emissão
da Licença de Exploração e termina na data estabelecida
no Plano de Lavra.

2. O INVESTIDOR deve concluir  os trabalhos de
Desenvolvimento, incluindo a construção, montagem e
instalação das instalações mineiras, no prazo de 36 (trinta
e seis) meses após a emissão da Licença de Exploração.

Cláusula 12.ª
(Infraestruturas e Instalações)

1.   Sem prejuízo do disposto no Código Mineiro quanto ao
planeamento, construção, estabelecimento, utilização e
manutenção das infraestruturas e instalações necessárias

às Atividades Mineiras, o INVESTIDOR poderá construir
ou instalar fora da Área de Concessão as infraestruturas e
instalações necessárias que se revelem adequadas às
Atividades Mineiras por motivos operacionais, logísticos,
económicos, de segurança ou outras razões, em particular,
as instalações e os escritórios de apoio logístico e
administrativo.

2.   Aquando do termo voluntário das Atividades Mineiras nos
termos deste Contrato ou do abandono parcial da Área de
Concessão, quaisquer infraestruturas e instalações
construídas ou instaladas na Área de Concessão deverão
reverter a favor do Estado, ou a favor de quem o Estado
designar, sendo tal entidade, a partir desse momento,
responsável pelas mesmas para todos os efeitos legais e
ficando o INVESTIDOR integralmente exonerado de todas
as suas obrigações e responsabilidades em relação às
mesmas.

3.  Excetuam-se do disposto no anterior número 2 as
infraestruturas e instalações que possam ser levantadas e
que o INVESTIDOR (incluindo as suas Afiliadas)
pretendam utilizar em outras Atividades Mineiras em Timor-
Leste ou no estrangeiro.

Cláusula 13.ª
(Comercialização)

O INVESTIDOR terá direito a comercializar os [minerais] obtidos
em resultado de Atividades Mineiras conduzidas ao abrigo do
presente Contrato em conformidade com a Lei Aplicável.

Cláusula 14.ª
(Relatórios)

1.    O INVESTIDOR deve apresentar à Autoridade Reguladora,
nos termos e para efeitos do disposto no artigo 55.º do
Código Mineiro, relatórios trimestrais e anuais com um
resumo das Atividades Mineiras desenvolvidas durante o
período em questão, com o conteúdo e no formato
estabelecido na Lei Aplicável, bem como prestar qualquer
outra informação que a Autoridade Reguladora possa
solicitar para efeitos de supervisão, inspeção e efetivo
controlo técnico, administrativo e financeiro das atividades
realizadas ao abrigo do presente Contrato.

2.   Os relatórios devem ser elaborados de forma a permitir à
Autoridade Reguladora e às entidades governamentais
competentes avaliar a eficácia e os resultados das
Atividades Mineiras realizadas, bem como os respetivos
dados financeiros.

Cláusula 15.ª
(Monitorização e Supervisão)

1.    O INVESTIDOR deverá permitir e facilitar a inspeção das
Atividades Mineiras por parte da Autoridade Reguladora
e de qualquer outra entidade governamental competente
nos termos da Lei Aplicável.

2.    O INVESTIDOR garantirá acesso à Área de Concessão aos
inspetores e auditores devidamente acreditados nos termos
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do Código Mineiro para inspecionar as Atividades Mineiras
e quaisquer outras atividades relacionadas em curso, bem
como para inspecionar os bens, registos e dados que sejam
solicitados relacionados com as Atividades Mineiras.

3.    Os colaboradores do INVESTIDOR deverão colaborar com
os inspetores e auditores acreditados para inspecionar e
fiscalizar as Atividades Mineiras por forma a garantir que
as inspeções e fiscalizações sejam organizadas de forma a
causar o menor transtorno possível às Atividades Mineiras.

Cláusula 16.ª
(Recursos Humanos)

1.    Sem prejuízo do disposto nos artigos 90.º a 92.º do Código
Mineiro, o INVESTIDOR deve cumprir com a Lei Aplicável
em matéria laboral, nomeadamente no que concerne a locais
de trabalho, tabelas salariais e outras condições exigíveis
por lei em cada momento.

2.   O INVESTIDOR deve dar preferência ao recrutamento de
trabalhadores timorenses, os quais devem beneficiar das
mesmas condições e tratamento que os trabalhadores
estrangeiros com qualificações idênticas.

3.   O INVESTIDOR pode recrutar trabalhadores estrangeiros
para posições que exijam qualificações técnicas e
experiência comprovadas sempre que se demonstre, perante
as autoridades relevantes, que não existem, no momento,
candidatos nacionais disponíveis para tais posições.

4.  O INVESTIDOR deve promover planos de formação
direcionados a trabalhadores nacionais, no âmbito da
respetiva área vocacional.

Cláusula 17.ª
(Saúde e Segurança no Trabalho)

1.     O INVESTIDOR deverá adotar, em conformidade com a Lei
Aplicável e as Boas Práticas da Indústria Mineira, medidas
para:

a) assegurar níveis máximos em matéria de saúde e
segurança no trabalho, minimizando o risco de
acidentes de trabalho e de doenças profissionais e
propiciando um ambiente de trabalho saudável;

b) promover ações de formação e sensibilização em matéria
de saúde, higiene e segurança no trabalho, assim como
instruir os trabalhadores e outros colaboradores na
utilização adequada das máquinas, materiais, utensílios
e equipamento de trabalho;

c) apetrechar-se com equipamento adequado e estabelecer
procedimentos com vista a permitir uma resposta pronta
em caso de acidente e evacuação dos sinistrados.

2.  O INVESTIDOR deverá submeter a aprovação e manter
atualizado um Plano de Gestão de Saúde e Segurança
elaborado nos termos do disposto do artigo 86.º do Código
Mineiro.

Cláusula 18.ª
(Preferência a Bens e Serviços de Timor-Leste)

1.   Durante a execução do presente Contrato, deve ser dada
preferência, em circunstâncias de igualdade, a Fornecedores
de Timor-Leste, desde que estes apresentem as necessárias
qualificações e competências para o efeito.

2.    Sem prejuízo do disposto no artigo 93.º do Código Mineiro,
o INVESTIDOR e quaisquer entidades por si
subcontratadas devem dar preferência, em igualdade de
circunstâncias, à aquisição de Bens de Timor-Leste e
contratação de Serviços de Timor-Leste.

Cláusula 19.ª
(Proteção e Conservação Ambiental)

1.  O INVESTIDOR deverá agir em conformidade com a Lei
Aplicável e as Boas Práticas da Indústria Mineira em
matéria de proteção e conservação ambiental, evitando,
minimizando ou mitigando, na medida do possível, danos
ambientais.

2.  O INVESTIDOR deverá ainda desenvolver projetos e
estudos com vista à preservação e conservação do
equilíbrio ecológico e minimizar os danos causados pelas
Atividades Mineiras.

3.   Sem prejuízo do disposto no Código Mineiro, caso, apesar
da observância dos princípios acima referidos, não for
possível evitar danos ao ambiente, o INVESTIDOR deverá
promover a reabilitação das áreas afetadas.

Cláusula 20.ª
(Dados e Informações)

1.  Todos os dados e informações relativos às Atividades
Mineiras, quer tratados quer derivados, processados,
interpretados ou analisados, incluindo quaisquer dados e
informações adquiridos no âmbito de estudos geológicos,
geofísicos, geoquímicos, geotécnicos e de engenharia e
quaisquer outros estudos realizados no decurso das
Atividades Mineiras, são propriedade do INVESTIDOR e
do Estado (através da Autoridade Reguladora).

2.    A utilização e divulgação de dados e informações obtidos
no decurso das Atividades Mineiras está sujeita ao disposto
no artigo 54.º do Código Mineiro.

Cláusula 21.ª
(Responsabilidade e Seguros)

1.  O INVESTIDOR será exclusivamente responsável por
qualquer dano ou prejuízo causado a terceiros ou ao Estado
no decurso das Atividades Mineiras.

2.   O INVESTIDOR compromete-se a subscrever e a manter em
vigor durante a vigência deste Contrato, nos termos e em
conformidade com o disposto no Código Mineiro, todos
os seguros exigidos pela Lei Aplicável para o exercício da
Atividade Mineira.
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Cláusula 22.ª
(Regime Fiscal)

1.   O INVESTIDOR fica sujeito ao regime fiscal previsto nos
artigos 105.º e seguintes do Código Mineiro.

2.   O INVESTIDOR compromete-se a cumprir o regime fiscal
em vigor a cada momento.

Cláusula 23.ª
(Regime aduaneiro)

O INVESTIDOR tem o direito de importar, e quando adequado
reexportar, quaisquer equipamentos ou outros bens
necessários à correta execução das Atividades Mineiras em
conformidade com o regime aduaneiro geral em vigor a cada
momento.

Cláusula 24.ª
(Taxas)

Durante a vigência do presente Contrato, o INVESTIDOR
deverá pagar ao Banco Central de Timor-Leste ou outro banco
designado pelo Ministério das Finanças as Taxas que sejam
fixadas nos termos do Código Mineiro e demais Leis Aplicáveis
para a prática de qualquer serviço ou ato administrativo
relacionado com a atribuição ou exercício de Direitos Mineiros
na Área de Concessão.

Cláusula 25.ª
(Transmissão e Oneração de Direitos)

1.    O INVESTIDOR não poderá transferir, ceder, vender ou de
outro modo alienar, gratuita ou onerosamente, direta ou
indiretamente, parte ou a totalidade dos seus Direitos
Mineiros sem a autorização prévia, por escrito, do membro
do Governo responsável pelo Setor dos recursos minerais
ou da Autoridade Reguladora (consoante aplicável).

2.     A transmissão de um Interesse Dominante no INVESTIDOR
está também sujeita a autorização prévia, por escrito, do
membro do Governo responsável pelo Setor dos recursos
minerais e/ou da Autoridade Reguladora (consoante
aplicável). Para efeitos da presente Cláusula “Interesse
Dominante” significa 50% ou mais dos direitos de voto na
assembleia geral de sócios ou órgão equivalente ou o poder
de nomear a maioria dos administradores do INVESTIDOR,
ou por outra forma deter o poder de direção e controlo
sobre o INVESTIDOR.

3.   O INVESTIDOR não poderá onerar os Direitos Mineiros
atr ibuídos ao abrigo do presente Contrato sem o
consentimento prévio por escrito da Autoridade Reguladora
nos termos do artigo 96.º do Código Mineiro, salvo se o
ónus ou encargo for criado em garantia do financiamento
das Atividades Mineiras e a entidade a favor de quem o
ónus ou encargo for criado acordar, por escrito, que
qualquer venda judicial realizada em execução do ónus
fica sujeita à autorização do membro do Governo
responsável pelo setor dos Recursos Minerais.

Cláusula 26.ª
(Encerramento da Mina)

1. O INVESTIDOR deverá realizar as Atividades de
Encerramento de Mina de acordo com o plano de
encerramento da mina aprovado nos termos do Código
Mineiro.

2.    O INVESTIDOR deverá realizar um estudo sobre a estimativa
das responsabilidades decorrentes do encerramento da
mina e submetê-lo à Autoridade Reguladora para aprovação
nos termos das regras previstas no Código Mineiro.

3.  O INVESTIDOR deverá abrir uma conta de depósito em
garantia “escrow account” remunerada em benefício da
Autoridade Reguladora para acumular as contribuições para
a Reserva para Encerramento da Mina, as quais deverão
ser utilizadas como fundo de contingência para o
encerramento da mina, incluindo a reparação de danos
ambientais.

4.    A provisão anual da Reserva para Encerramento da Mina
deve ser calculada de acordo com a fórmula estabelecida
no número 9 do artigo 76.º do Código Mineiro.

5.   Caso o montante da Reserva para Encerramento da Mina
seja insuficiente para concluir as Atividades de
Encerramento da Mina e para a reparação de quaisquer
danos ambientais, o INVESTIDOR e, subsidiariamente, os
respetivos sócios serão sempre responsáveis pelo
financiamento total e conclusão de quaisquer trabalhos
necessários para cumprir escrupulosamente com as suas
obrigações ao abrigo deste Contrato e da Lei Aplicável.

Cláusula 27.ª
(Cessação)

1.   O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo,
caducidade, rescisão ou abandono da totalidade da Área
de Concessão nos termos do artigo 100.º e seguintes do
Código Mineiro.

2.    A rescisão do presente Contrato por iniciativa do Estado
ao abrigo do artigo 104.º do Código Mineiro é precedida de
uma notificação ao INVESTIDOR com indicação da base
legal e da fundamentação de facto e a prova da verificação
dos mesmos, estabelecendo-se um prazo de 60 dias a partir
da data da notificação para que o INVESTIDOR possa sanar
o incumprimento ou exercer o seu direito de defesa.

3.    O membro do Governo responsável pelo Setor dos recursos
minerais aprecia a defesa apresentada pelo INVESTIDOR
e decide a questão controvertida no prazo de 60 dias a
contar da data de receção da defesa do INVESTIDOR,
cabendo recurso desta decisão nos termos gerais do direito
administrativo.

Cláusula 28.ª
(Força Maior)

1.   Para efeitos do presente Contrato, considera-se uma situação
de “Força Maior” todo e qualquer evento fora do controlo
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das Partes que justifique o não cumprimento ou atraso no
cumprimento de quaisquer obrigações contratuais por parte
do Estado, do INVESTIDOR ou de ambas as Partes e que
não possa ser antecipado ou prevenido pela Parte que
invoca a Força Maior, incluindo, mas não se limitando a,
estados de guerra, declarada ou não, rebeliões, motins,
catástrofes naturais, incêndios, pandemias ou outras
circunstâncias que não possam ser razoavelmente previstas
ou evitadas.

2.      A Parte impedida de cumprir os seus deveres devido a uma
situação de Força Maior não será responsabilizada pelo
não cumprimento dos referidos deveres enquanto durar a
circunstância que originou a situação de Força Maior.

3.     A Parte que invocar a ocorrência de uma situação de Força
Maior deve de imediato notificar a outra Parte por escrito,
indicando as circunstâncias que constituem a situação de
Força Maior e a sua duração provável, bem como adotar
todas as medidas ao seu alcance para remover, prevenir a
extensão e minimizar os efeitos da situação de Força Maior.

Cláusula 29.ª
(Resolução de Litígios)

1.   Quaisquer litígios, conflitos ou reclamações emergentes ou
relacionados com o presente Contrato ou com a
interpretação e aplicação de qualquer Lei Aplicável serão
resolvidos de forma amigável por mútuo acordo.

2.    Na eventualidade de não ser possível alcançar um acordo
no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da primeira
troca de correspondência entre as Partes, o litígio será
resolvido em conformidade com as regras do Centro
Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre
Investimentos (ICSID), adotadas em Washington a 15 de
março de 1965, nos termos da Convenção para a Resolução
de Litígios entre Estados e Nacionais de Outros Estados.

3.    O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros, dos
quais um será nomeado pelo requerente, outro pelo
requerido e um terceiro árbitro, que deverá presidir ao
Tribunal Arbitral, será escolhido conjuntamente pelos dois
primeiros árbitros.

4.    As decisões ou sentenças do Tribunal Arbitral serão finais,
vinculativas e irrecorríveis.

Cláusula 30.ª
(Confidencialidade)

1.   As Partes deverão manter em estrita confidencialidade
qualquer informação de natureza técnica ou económica
obtida através do exercício das suas atividades no âmbito
do presente Contrato (“Informação Confidencial”).

2.    As Partes informarão e instruirão os seus colaboradores,
consultores e empresas contratadas sobre a obrigação de
confidencialidade prevista na presente Cláusula e exigirão
o cumprimento rigoroso da mesma.

3.   As disposições dos números anteriores não serão aplicáveis:

a) à divulgação de Informação Confidencial que, ao abrigo
da lei ou de disposição contratual, deva ser fornecida
ou submetida à Autoridade Reguladora ou outra
entidade governamental ou por qualquer bolsa de
valores ou autoridade pública, ou na medida do
necessário ou que seja normalmente prestada de acordo
com as melhores práticas internacionais a nível fiscal;

b) à divulgação de Informação Confidencial a um banco
ou consultor financeiro do INVESTIDOR ou de
qualquer uma das suas Afiliadas;

c) à divulgação de Informação Confidencial que estivesse
legalmente na posse da Parte sem que existisse qualquer
obrigação de segredo antes de ser recebida ou de estar
na sua posse;

d) à divulgação de qualquer Informação Confidencial que
se tenha tornado pública por facto não imputável à
Parte em questão; ou

e) à divulgação de Informação Confidencial que seja
necessária para efeitos de procedimentos judiciais ou
arbitrais decorrentes do presente Contrato.

4.  Nos casos referidos no número anterior, a Informação
Confidencial apenas poderá ser prestada à entidade
competente, e os seus conteúdos deverão ser limitados ao
estritamente necessário para os efeitos pretendidos.

5.    As Partes deverão consultar-se com antecedência razoável
face à emissão de quaisquer notas de imprensa, anúncios
ou outras declarações públicas relativamente às Atividades
Mineiras e deverão atuar em boa fé na incorporação de
todas as alterações razoáveis nas notas de imprensa,
anúncios ou outras declarações públicas que possam ser
propostas pela outra Parte.

Cláusula 31.ª
(Notificações)

1.  Todas as notificações ou outras comunicações entre as
Partes nos termos do presente Contrato apenas serão
válidas se forem realizadas por escrito e entregues em mão
ou enviadas por correio ou e-mail, com aviso de receção,
para os seguintes contatos:

a) Para o Estado:
Atn.: [TBC]
Endereço: [TBC]
Timor-Leste
E-mail: [TBC]

b) Para o INVESTIDOR:
Atn.: [TBC]
Endereço: [TBC]
E-mail: [TBC]

2.   As Partes devem notificar à outra Parte por escrito, com
uma antecedência razoável, qualquer alteração aos
contatos acima referidos.
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Cláusula 32.ª
(Lei Aplicável)

O presente Contrato rege-se pelas leis de Timor-Leste.

Cláusula 33.ª
(Acordo Integral e Alterações ao Contrato)

1.    O presente Contrato constitui o acordo integral das Partes quanto ao seu objeto e cada uma das Partes reconhece e aceita
que não existem declarações, garantias ou qualquer outro acordo relacionado com o seu objeto para além dos previstos
neste Contrato.

2.    O presente Contrato não poderá ser alterado sem o acordo por escrito de ambas as Partes.

Cláusula 34.ª
(Língua do Contrato)

1.  O presente Contrato é redigido em língua inglesa e em língua portuguesa.

2.   Em caso de conflito, prevalecerá a versão portuguesa.

Cláusula 35.ª
(Data de Entrada em Vigor)

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura pelas Partes.

Cláusula 36.ª
(Anexos)

Constituem parte integrante do presente Contrato os seguintes Anexos:

Anexo A – Descrição da Área e respetivo mapa de localização;

Anexo B – Plano de Lavra;

Anexo C – Programa de Desenvolvimento das Comunidades Locais;

Anexo D – Plano de Realojamento;

Anexo E – [outros].

Em testemunho do que, as Partes celebram o presente Contrato, em dois exemplares originais de igual conteúdo e valor, em
[cidade], em [data].

Em nome e representação do Estado:

Nome: [TBC]

Cargo: [TBC]

Em nome e representação do INVESTIDOR:

Nome: [TBC]

Cargo: [TBC]


