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ORIENTAÇÕES DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

PARA A ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO   

 

ANPM 2023 

1. Introdução

As presentes Orientações de Pré-qualificação são emitidas para facilitar a realização dos procedimentos de concurso público
exigidos nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 12/2021, de 30 de junho, que aprovou o Código Mineiro e estabeleceu os critérios
de elegibilidade para potenciais concorrentes que se pretendam qualificar para a atribuição de Direitos de Prospeção e Exploração
de [Minérios Metálicos, Gemas, Rochas e Minerais Industriais, Minérios Radioativos, Minérios de Terras Raras e Carvão] nas
Áreas de Concessão 49 (“Concurso Público”) adicionalmente à informação e documentação exigida de acordo com os respectivos
Termos de Referência (“TdR”) .

Na eventualidade de se verificarem inconsistências entre as presentes Orientações de Pré-Qualificação e os requisitos de pré-
qualificação previstos nos TdR, os requisitos constantes das presentes Orientações de Pré-Qualificação deverão prevalecer.

2. Critérios

Os potenciais concorrentes que pretendam participar no Concurso Público deverão pré-qualificar-se junto da Autoridade
Nacional do Petróleo e Minerais (“ANPM”).

Os potenciais concorrentes que pretendam participar no Concurso Público deverão apresentar prova documental adequada e
certificável (i) da sua capacidade técnica e financeira para conduzir atividades mineiras, (ii) da sua situação jurídica, (iii) da sua
experiência na implementação e cumprimento de regras normalizadas de saúde, segurança, ambiente e (iv) do seu envolvimento
com comunidades locais e planos de conteúdo local, em termos satisfatórios para a ANPM, de acordo com a sua discricionariedade
e em cumprimento dos seguintes critérios:

2.1 QualificaçãoFinanceira

O estabelecimento de critérios de qualificação financeira tem por objetivo permitir à ANPM avaliar a solidez financeira dos
potenciais concorrentes e a sua capacidade para financiar as atividades mineiras, bem como quaisquer responsabilidades que
possam ser incorridas em relação a estas últimas.

Os potenciais concorrentes são obrigados a ter um capital social integralmente realizado equivalente ou superior a USD
75.000,00 (setentae cinco mil dólares dos Estados Unidos da América).

A avaliação da capacidade financeira dos potenciais concorrentes deve basear-se na seguinte prova documental (quando os
concorrentes participem enquanto membros de um consórcio, deverão ser submetidos documentos relativamente a todos os
membros do consórcio):

(a)   As demonstrações financeiras dos últimos 2 (dois) exercícios financeiros, auditadas por um revisor oficial de contas ou por
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um técnico oficial de contas e devidamente assinadas
pelo(s) Administrador(es) da sociedade e pelo técnico
oficial de contas ou pelo revisor oficial de contas;

(b) Uma descrição da dívida a longo prazo, incluindo
obrigações em matéria de arrendamento significativas, e a
identificação dos principais ativos do potencial concorrente
que tenham sido dados em penhor ou por outra forma
onerados nos termos de acordos de garantia financeira.

Os potenciais concorrentes deverão ainda fornecer uma
Declaração com os seguintes elementos:

(a)  Detalhes de planos a médio prazo que possam vir a alterar
substancialmente a sua situação financeira;

(b) Informação específica e detalhada sobre o modo como
pretendem financiar os compromissos de trabalho e cartas
de apoio associadas ao financiamento projetado,
detalhando as etapas e o calendário exigidos para assegurar
os fundos necessários (quando aplicável);

(c)  Qualquer informação adicional que comprove a capacidade
financeira dos potenciais concorrentes.

2.2 Qualificação jurídica

Para fornecer as provas de cumprimento dos requisitos de
qualificação jurídica para a presente pré-qualificação, os
potenciais concorrentes deverão submeter os seguintes
documentos ou equivalentes à ANPM (quando os concorrentes
participem enquanto membros de um consórcio, deverão ser
submetidos documentos relativamente a todos os membros
do consórcio):

(a) Um conjunto completo de certificados que atestem a
situação jurídica do potencial concorrente, os quais deverão
incluir referência expressa ao endereço da sede do potencial
concorrente, atividade comercial principal, identificação
dos representantes devidamente autorizados, dados
completos dos beneficiários efetivos (sociedades
timorenses deverão, nomeadamente, submeter o Registo
SERVE e estatutos da sociedade) e, se aplicável, registo
histórico de quaisquer fusões, cisões e transações similares
levadas a cabo nos últimos 3 (três) anos;

(b) Detalhes de quaisquer projetos e empreendimentos em que
o potencial concorrente possa estar envolvido, detalhando
os compromissos correspondentes a curto, médio e longo
prazo, incluindo programas de trabalho e/ou riscos,
nomeadamente os que possam ter impacto na capacidade
de o potencial concorrente exercer os direitos mineiros que
lhe possam ser atribuídos no âmbito dos procedimentos
do Concurso Público;

(c)  Organograma e número de trabalhadores, com a indicação
da sua distribuição por categorias e nacionalidades; e

(d) Uma Declaração emitida pelo potencial concorrente, e
assinada por um funcionário da sociedade com poderes
para o efeito, atestando a inexistência de qualquer litígio
pendente, processo judicial ou outras circunstâncias

similares que possam ter um impacto na capacidade de o
potencial concorrente exercer os direitos mineiros que lhe
possam ser atribuídos no âmbito dos procedimentos do
Concurso Público, e atestando que a sociedade não se
encontra insolvente.

2.3 Qualificação Técnica

A qualificação dos potenciais concorrentes de um ponto de
vista técnico deve basear-se na sua experiência demonstrada
em atividades mineiras. Os critérios e a documentação a
fornecer para comprovar as capacidades técnicas dos
potenciais concorrentes são os seguintes:

(a)  Experiência relevante em atividades mineiras

Os potenciais concorrentes deverão apresentar provas da sua
experiência e de conhecimentos relevantes em atividades
mineiras, particularmente na prospeção e exploração de
[minérios metálicos, gemas, rochas e minerais
industriais,minérios radioativos, minérios de terras raras e
carvão] e/ou outros minerais. Para comprovar as suas
capacidades técnicas, os potenciais concorrentes serão
obrigados a apresentar um resumo técnico que evidencie a
sua capacidade técnica operacional, incluindo, sem a isso se
limitar, as seguintes informações e dados:

(i)  Os ativos de prospeção e/ou produção dos potenciais
concorrentes nos últimos 3 a 5 (três a cinco) anos, incluindo
um resumo detalhado das atividades em curso;

(ii)  Listas do pessoal técnico e das suas competências técnicas
no domínio da prospeção e exploração de [minérios
metálicos,rochas e minerais industriais, gemas, minérios
radioativos, minérios de terras raras e carvão] e/ou outros
minerais;

(iii) O resumo técnico referido nos anteriores pontos (i) e (ii)
deverá conter uma declaração expressa de que a informação
fornecida é verdadeira e exata, e deverá ser assinado por
um representante da sociedade com poderes para o efeito.

(iv) No caso de os potenciaisconcorrentes não possuirem
qualquer ativo de prospeção e/ou produção nos últimos 3
a 5 (três a cinco) anos, os potenciaisconcorrentes deverão
apresentar declarações sobre a estratégia para a
prospeçãobem-sucedidacom os recursos referidos na
secção 2.2c e 2.3a(ii).

(b)   Saúde, Segurança e Ambiente (SSA)

Os potenciais concorrentes deverão comprovar ter em vigor
procedimentos operacionais adequados em matéria de SSA,
de acordo com as Melhores Práticas da Indústria Mineira e
submeter à ANPM para avaliação as seguintes informações e
dados:

(i)   Políticas e procedimentos de SSA, incluindo as políticas e
procedimentos dos potenciais concorrentes relativamente
a saúde, segurança e bem-estar das pessoas envolvidas
nas atividades mineiras e proteção do ambiente natural e
marinho, assim como prevenção, minimização e mitigação
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de ocorrências de poluição e outros riscos ambientais. Caso
os potenciais concorrentes ainda não tenham adotado
políticas e procedimentos de SSA, os mesmos deverão
apresentar uma Declaração afirmando o seu compromisso
em estabelecer políticas e procedimentos de SSA para
apoiar as suas operações na eventualidade de lhes serem
atribuídos direitos mineiros no âmbito dos procedimentos
do Concurso Público;

(ii)  Registos em matéria de SSA dos anteriores 1 a 3 (um a três)
anos, incluindo, sem limitar, lesões no local, falhas
mecânicas/estruturais, impacto ambiental e esforços de
mitigação,

Cada membro de cada consórcio formado com o intuito de
participar no Concurso Público deverá submeter a informação
e documentação listada na anterior Secção 2.3(a) e (b), quando
aplicável. A qualificação técnica de potenciais concorrentes
organizados sob a forma de consórcio será levada a cabo com
base na revisão combinada e na avaliação da capacidade
técnica agregada de todos os membros do consórcio.

2.4 Qualificação de Participação das Comunidades Locais e
Conteúdo Local

Os titulares de direitos mineiros têm a obrigação legal de se
articular com e salvaguardar os direitos das comunidades locais
da Área de Concessão e áreas vizinhas. Os titulares de direitos
mineiros estão, também, sujeitos à observância de certos
requisitos de conteúdo local que têm por objetivo maximizar a
participação de cidadãos de Timor-Leste através do emprego
e formação, bem como do fornecimento de Bens de Timor-
Leste e Serviços de Timor-Leste. Assim, a ANPM procura obter
informação a respeito dos compromissos dos potenciais
concorrentes ao nível da participação das comunidades locais
e de conteúdo local (e quanto a iniciativas de conteúdo local
passadas, se aplicável). Os potenciais concorrentes deverão
apresentar prova ou submeter uma Declaração que descreva
sucintamente o seguinte:

(a) Plano para o realojamento e participação/proteção das
comunidades locais;

(b) Registo histórico em matéria de aquisição de Bens de Timor-
Leste e Serviços de Timor-Leste para operações de
prospeção e exploração atuais ou prévias (se aplicável) e
Políticas de Conteúdo Local e Plano para a aquisição de
Bens de Timor-Leste e Serviços de Timor-Leste;

(c) Políticas de Conteúdo Local e Plano em matéria de
contratação e formação de trabalhadores timorenses;

(d) Políticas de Conteúdo Local e Plano em matéria de
transferência de tecnologia e know-how para entidades e
cidadãos timorenses.

3. Notas Finais

a)  Todos os documentos de qualificação acima referidos
deverão ser elaborados em língua portuguesa ou inglesa;

b)   As candidaturas à pré-qualificação deverão ser entregues

na sede da ANPM, no Edifício do Ministério das Finanças,
Nível 7, Aitarak Laran, Díli, Timor-Leste,ou por e-mail para
minerals_tenser@anpm.tl,e submetidas logo que o anúncio
do concurso seja publicamente aberto e até 5 (cinco) dias
antes da data de Encerramento de Submissão de Propostas
estabelecida no Cronograma oficial do Concurso Público
previsto naParteIII dos Termos de Referência do Concurso
Público;

c) Para efeitos desta pré-qualificação, prevalecerão os
requisitos de qualificação técnica, financeira e jurídica,
enquanto que os requisitos de participação das
comunidades locais e conteúdo local serão considerados
subsidiários para a avaliação do mérito da proposta;

d)   A ANPM poderá pré-qualificar entidades que não reúnam
todos os anteriormente referidos critérios financeiros e
técnicos de pré-qualificação, excluindo-se expressamente
os critérios jurídicos, desde que tal pré-qualificação seja
condicional à obrigação de o concorrente formar um
consórcio com uma ou mais entidades pré-qualificadas que
reúnam os critérios que o concorrente em causa não reúna,
para que tal consórcio proceda à submissão de uma
proposta conjunta;

e)    Este é um documento não vinculativo e a pré-qualificação
de qualquer potencial concorrente ao abrigo do mesmo
não pode ser considerada ou interpretada como conferindo
ao potencial concorrente qualquer garantia de atribuição
de direitos mineiros. Sociedades que se encontrem pré-
qualificadas ao abrigo da presente orientação não ficam
obrigadas a apresentar quaisquer propostas no Concurso
Público;

f)  Os potenciais concorrentes deverão recorrer à Lista de
Documentos constante do Apêndice 1 às presentes
Orientações de Pré-Qualificação, de forma a adquirirem um
melhor entendimento da documentação que deverão
submeter para a avaliação da pré-qualificação;

g)    A ANPM pode revogar unilateralmente a pré-qualificação
de quaisquer potenciais concorrentes, nas seguintes
circunstâncias:

(i)   Em caso de falência, dissolução ou alteração de controlo
do potencial concorrente ou de qualquer membro de
um consórcio formado com o intuito de participar no
Concurso Público;

(ii) A pedido do potencial concorrente;

(iii)  Em caso de cancelamento dos procedimentos do
Concurso Público.

h)   Todos os dias referidos neste documento devem ser lidos
como dias úteis.
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4. APÊNDICE I: LISTA DE DOCUMENTOS 

A. Documentos financeiros e administrativos necessários:  
 

N.º  
Documentos financeiros e administrativos 
necessários (Código Mineiro, Capítulos 3 e 
4) 

Notas:  Sim Não Observações e Comentários 

1 As sociedades deverão ter um capital social, 
integralmente realizado, equivalente ou 
superior a USD 75.000,00 (setentae cinco 
mil dólares dos Estados Unidos da 
América).  

 

 

A prova das acções poderá ser feita através de 
qualquer documento oficial ou certificado admissível 
ao abrigo das leis do país de constituição. Para 
sociedades constituídas em Timor-Leste, a prova 
poderá ser feita através do Certificado SERVE e dos 
estatutos da sociedade. 

   

2 Demonstrações financeiras da sociedade dos 
últimos 2 (dois) exercícios, certificadas por 
técnico oficial de contas ou revisor oficial de 
contas e devidamente assinadas pelo(s) 
Administrador(es) da sociedade e pelo 
técnico oficial de contas ou revisor oficial de 
contas, as quais podem incluir balanços, 
demonstrações de resultados, demonstrações 
de lucros acumulados, demonstrações de 
fluxos de caixa e notas às contas e relatórios 
dos Administradores. 

Para sociedades constituídas em Timor-Leste, um 
extrato bancário válido da sociedade apresentando as 
transações dos últimos dois anos será suficiente para 
o cumprimento deste requisito (reconhecendo as 
limitações práticas de obter demonstrações 
financeiras auditadas em Timor-Leste). 

   

3 Uma Declaração ilustrando a capacidade 
financeira do potencial concorrente 

Notas: a Declaração deverá conter:  

i. Detalhes de planos a médio prazo que 
possam vir a alterar substancialmente a 
situação financeira do potencial 
concorrente; 

ii. Informação específica e detalhada sobre o 
modo como o potencial concorrente 
pretende financiar os compromissos de 
trabalho para a fase de prospeção e 
pesquisa e subsequente fase de exploração, 
bem como cartas de apoio associadas ao 
financiamento projetado, detalhando os 
passos e os timings requeridos para 
assegurar os fundos necessários (quando 
aplicável); 

iii. Quaisquer informações adicionais que 
evidenciem a capacidade financeira do 
potencial concorrente. 
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B. Documentos jurídicos e administrativos necessários: 

 

N.º  Documentos jurídicos necessários (Código 
Mineiro, Capítulos 3 e 4) 

Notas:  Sim Não Observações e Comentários 

1  Qualificaçãojurídica da sociedade 

 

i. As sociedades deverão submeter provado seu 
estatuto jurídico (comerciantes individuais não 
são elegíveis para concorrer ao presente 
Concurso Público); 

 
ii. Potenciais concorrentes que se encontrem 

constituídos e registados em Timor-Leste 
deverão apresentar prova da sua nomenclatura 
comercial sectorial junto do SERVE 
relativamente às atividades relacionadas com o 
Sector Mineiro; 
 

iii. Poderão ser aceites documentos tais como 
estatutos da sociedade, acordos parassociais, 
alvarás ou registos, registo perante o SERVE 
quanto a sociedades timorenses e quaisquer 
outros documentos aceitáveis para a ANPM; 
 

iv. Os potenciais concorrentes deverão apresentar 
documentação comprovativa do seu histórico 
de fusões, cisões e transações semelhantes 
ocorridas nos últimos 3 (três) anos, quando 
aplicável; 

 
v. Os potenciais concorrentes deverão apresentar 

documentação comprovativa do seu histórico 
de cumprimento com princípios de boa 
cidadania empresarial (good corporate 
citizenship). 

 

   

2 Qualificação fiscal da sociedade As sociedades deverão apresentar documentação 
comprovativa do cumprimento das suas obrigações 
declarativas nos últimos 2 (dois) anos (para 
potenciais concorrentes constituídos e registados em 
Timor-Leste, deverá ser emitido um certificado pelo 
Ministério das Finanças) e uma certidão de não-
dívida. 

   

3 Declaração detalhando quaisquer projetos e 
empreendimentos em curso em que o 
potencial concorrente possa estar envolvido 

Quaisquer projetos em curso que envolvam 
compromissos a curto, médio e longo prazo deverão 
ser mencionados, incluindo programas de trabalho 
e/ou riscos, nomeadamente os que possam ter 
impacto na capacidade de o potencial concorrente 
exercer os direitos mineiros que lhe possam ser 
concedidos no âmbito dos procedimentos do 
Concurso Público. 

   

4 Organograma e número de trabalhadores Sendo o caso, poderá ser repartido por países e, em 
cada país e/ou região, porcategoria e nacionalidade. 

   

5 Declaração assinada por um funcionário da 
sociedade com poderes para o efeito, 
atestando a inexistência de qualquer litígio ou 
processo judicial pendentes, ou outras 
circunstâncias similares. 

A Declaração deverá ser emitida pelo potencial 
concorrente e assinada por um funcionário da 
sociedade com poderes para o efeito, atestando a 
inexistência de qualquer litígio ou processo judicial 
pendentes ou outras circunstâncias similares que 
possam ter impacto na capacidade de o potencial 
concorrente exercer os direitos mineiros que lhe 
possam ser concedidos no âmbito dos 
procedimentos do Concurso Público e atestando que 
a sociedade não se encontra insolvente. 
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2 Declaração de SSA Os potenciais concorrentes deverão apresentar uma 
declaração de SSA, que descreva com detalhe o 
seguinte: 

i. Como pretendem manter os princípios em 
matéria de SSA e estabelecer políticas e 
procedimentos de SSA nas suas operações 
se lhes forem atribuídos direitos mineiros 
no âmbito do Concurso Público. Se 
disponíveis, os potenciais concorrentes 
deverão fornecer cópias das políticas e 
procedimentos de SSA (incluindo políticas 
e procedimentos dos potenciais 
concorrentes relativas a saúde, segurança e 
bem-estar das pessoas envolvidas nas 
atividades mineiras e proteção do ambiente 
natural e marinho, bem como prevenção, 
minimização e mitigação de ocorrências de 
poluição e outros riscos ambientais). Na 
eventualidade de os potenciais concorrentes 
ainda não terem adotado políticas e 
procedimentos de SSA, deverão submeter 
uma Declaração afirmando o seu 
compromisso quanto à determinação de 
políticas e procedimentos de SSA de apoio 
às suas operações na eventualidade de lhes 
serem concedidos direitos mineiros no 
âmbito dos procedimentos do Concurso 
Público; 
 

ii. Registos SSA dos 1 a 3 (um a três) anos 
anteriores, incluindo, sem limitar, lesões 
ocorridas no local, falhas 
mecânicas/estruturais, impactos ambientais 
e acções de mitigação. 

   

C. Documentos técnicos necessários:  

 

N.º  Documentos técnicos necessários (Código 
Mineiro, Capítulos 3, 6 e 8) 

Notas:  Sim Não Observações e Comentários 

1  Os potenciais concorrentes deverão fornecer 
um documento de resumo técnico, 
demonstrando a sua capacidade técnica e 
operacional. 

O resumo técnico deverá indicar, no mínimo, os 
seguintes aspetos:  

i. Os ativos de prospeção e/ou exploração do 
potencial concorrente nos últimos 3 a 5 
(três a cinco) anos, incluindo um resumo 
detalhado das suas atividades em curso; 

ii. Listas do pessoal técnico e das suas 
competências técnicas no domínio da 
prospeção e exploração de [minérios 
metálicos, gemas, rochas e minerais 
industriais, minérios radioativos, minérios 
de terras raras e carvão] e/ou outros 
minerais sob a forma de Curriculum Vitae 
(CV). 

iii. No caso de potenciais concorrentes sem 
qualquer ativo de prospeção e/ou produção 
nos últimos 3 a 5 (três a cinco) anos, 
declaração sobre a estratégia para a 
prospeção bem-sucedidacom os recursos 
referidos nas secções 2.2c e 2.3a(ii) das 
Orientações de Pré-Qualificação. 
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D. Documentos necessários de Participação das Comunidades Locais e Conteúdo Local:  

 

N.º  
Documentos necessários de participação 
das comunidades locais e conteúdo local 
(Código Mineiro, Capítulos 5 e 9) 

Notas:  Sim Não Observações e Comentários 

1  Declaração que descreva as experiências e 
os compromissos do potencial concorrente 
ao nível da participação das comunidades 
locais e do conteúdo local em anteriores e 
atuais projetos. 

Nota: para satisfazer os requisitos, o candidato 
deverá apresentar um breve resumo que descreva o 
seguinte: 

(i) Registo histórico em matéria de 
aquisição de bens e serviços locais 
para as suas operações; 

(ii) Plano existente de contratação e 
formação de trabalhadores locais; 

(iii) Plano existente de transferência de 
tecnologia e conhecimento para 
entidades locais; 

(iv) Experiência na implementação de 
Planos de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE); 

(v) Para as empresas que operam em 
setores não abrangidos por requisitos 
de conteúdo local, o requerente deve 
descrever sucintamente o seu plano 
para alcançar os requisitos de conteúdo 
local indicados nos pontos (i), (ii) e 
(iii) da presente nota. 

   

PARTE  VI 

DETALHES DO PAGAMENTO DA TAXA DE CANDIDATURA 

 

O pagamento da taxa de candidatura de USD 150.00 (cento e cinquenta dólares dos Estados 
Unidos da América) nos termos da Secção 4(g) dosTdR deverá ser efetuado através de 
depósito na seguinte conta: 

 

Nome do Banco : Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste - BNCTL 

Código Swift/BIC : BNCTTLDD 

IBAN  : TL380040210022471151649 

Beneficiário : MINERAL OPERATION ROYALTY-ANPM 

N.º de Conta Bancária : 02100224711516 () Government Acct. 

N.º do Cliente : 296083 

Moeda : USD  

Nome da Empresa : 02 SUKURSAL DILI 

Distrito : DILI, Dom Aleixo, Kampung Alor 

Detalhesnecessários :  

  1.   Designação da Sociedade que efetua o pagamento 

  2.   Número de Identificação Fiscal 

  3.   Detalhes/Referência do Pagamento 


