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PREÂMBULO 

O texto contém um preâmbulo que expõe a necessidade e intenção legislativas, explica os 
mecanismos adoptados no Anteprojecto e as razões que presidiram às escolhas.  

 

CAPÍTULO I – DEFINIÇÕES E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Definições 

O capítulo contém um extenso artigo de definições, que procede à clarificação dos termos ou 
conceitos a utilizar ao longo da lei. Das definições importantes da lei, destacam-se: 

Banco de Custódia 
A lei determina que seja uma instituição financeira, filiais, sucursais ou agências, de um centro 
financeiro internacional, classificado com o melhor índice por duas agências de análise de risco de 
referência e reputação internacionais, capaz de receber e manter saldos em moeda 
internacionalmente convertível, assegurar, por si própria ou por meio de um agente, a custódia de 
activos financeiros, manter os registos de movimentações e contabilidade das Contas do Petróleo e 
de prover ao público, directamente ou através das entidades competentes, as informações sujeitas ao 
princípio da transparência nos termos da lei-quadro.  

Contas do Petróleo 
Designa a Conta Nacional do Petróleo e o Fundo Permanente de São Tomé e Príncipe, quando 
referidos colectivamente. 
 
Contratos Petrolíferos  
Todos os instrumentos negociais que tenham por objecto Recursos Petrolíferos ou Receitas 
Petrolíferas. 
 
Receitas Petrolíferas:  
A lei define como receitas petrolíferas qualquer pagamento, ou obrigação de pagamento, de qualquer 
Pessoa, devido ao Estado, que seja directa ou indirectamente relacionado com os recursos 
petrolíferos de São Tomé e Príncipe, incluindo designadamente:  

a)  Todo e qualquer pagamento da Autoridade Conjunta de Desenvolvimento proveniente das 
actividades relacionadas com hidrocarbonetos desenvolvidas na Zona de Desenvolvimento 
Conjunto, ou a esta relativa;  

b)  Todos os pagamentos resultantes das actividades relacionadas com os Recursos 
Petrolíferos da Zona Económica Exclusiva, nomeadamente, mas sem se limitar, 
participações do Estado nas vendas de petróleo bruto e gás; bónus de assinatura e de 
produção; royalties; rendas; receitas da venda de activos; impostos; taxas; obrigações e 
tarifas aduaneiras; emolumentos e taxas pela prestação de serviços públicos; lucros líquidos 
de sociedades petrolíferas estatais; receitas resultantes dos direitos participativos do Estado 
em contratos petrolíferos; vendas de petróleo bruto; actividade comercial resultante de 
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transacções, que tenham por objecto ramas de petróleo, gás ou produtos refinados; 
rendimentos sobre investimentos de receitas petrolíferas; toda e qualquer pagamento gerado 
com a produção comercial de hidrocarbonetos;  

c)  E outras receitas de natureza análoga ou que a lei considere como tal. 

Recurso Petrolífero 
Para efeitos da lei, significa qualquer depósito, jazigo, bloco ou área onde se encontrem 
hidrocarbonetos, comercializáveis ou não, dentro do território nacional, incluindo na Zona Económica 
Exclusiva e, nos termos do Tratado, na Zona de Desenvolvimento Conjunto. 

 

Âmbito de aplicação: 

A lei aplica-se ao pagamento, gestão, utilização e fiscalização das receitas petrolíferas. A lei-quadro 
consagra o princípio de que as suas disposições aplicam-se a todas as operações petrolíferas, 
realizadas em todo o território nacional, tanto em terra como no mar, incluindo na Zona Económica 
Exclusiva e na Zona de Desenvolvimento Conjunto, criada pelo Tratado. 

 

CAPÍTULO II – CONTAS DO PETRÓLEO  

Abertura da Conta: 

O sistema consagrado na lei consiste na abertura de uma Conta Nacional do Petróleo, por ordem do 
Banco Central e em nome do Estado São Tomense, num Banco de Custódia no exterior de São 
Tomé e Príncipe, onde são/serão depositadas todas as receitas petrolíferas que o país receberá. A 
lei estabelece uma proibição genérica de constituição de ónus e garantias sobre as receitas e 
recursos petrolíferos. 

 

Fundo de investimento e poupança:  

É prevista a criação de uma subconta da Conta Nacional do Petróleo – o Fundo Permanente de São 
Tomé e Príncipe –, que deverá ser criada no ano em que se iniciar a produção de petróleo. Este 
Fundo Permanente constituirá um mecanismo de poupança e rendimento para as gerações futuras. 

 

Mecanismos de acesso às receitas: 

A utilização das receitas petrolíferas depositadas na Conta Nacional do Petróleo está regulada 
através de mecanismos de autorização de movimentos para gastos e regras de investimentos. Os 
montantes só podem ser retirados da Conta Nacional do Petróleo através da apresentação de 
documento assinado pelos Presidente da República, Primeiro-ministro, Director do Tesouro e 
Património, e Director de Operações Exteriores do Banco Central.  
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Os gastos anuais das Receitas Petrolíferas são aprovados pela Assembleia Nacional, através do 
mecanismo de aprovação do Orçamento Geral do Estado proposto pelo Governo. 
Complementarmente, a lei prevê um mecanismo de limitação de receitas petrolíferas anualmente 
inscritas no Orçamento do Estado (a Verba Anual).  

 

Utilização das receitas: 

O montante das receitas petrolíferas aprovado anualmente pela Assembleia Nacional destina-se, 
nomeadamente, a reforçar a eficiência e eficácia da Administração do Estado, o desenvolvimento 
harmonioso e integrado do país, a justa repartição da riqueza nacional, a coordenação da política 
económica com as políticas social, educativa e cultural, o desenvolvimento do mundo rural, a 
preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do ambiente, a protecção dos direitos humanos e a 
igualdade dos cidadãos perante a lei.  

Prevê-se um mecanismo transitório, cuja aplicação é obrigatória durante o período anterior à 
aprovação de políticas e acções definidas num plano nacional, regional ou autárquico de 
desenvolvimento e numa estratégia nacional de redução da pobreza. Neste período, o montante 
aprovado é, prioritária e essencialmente, afecto aos sectores de educação, saúde, infra-estruturas, 
desenvolvimento rural e reforço da capacidade institucional do Estado, conforme proposta do 
Governo e aprovação da Assembleia Nacional. Uma verba não inferior a 7% da Verba Anual é 
reservada anualmente a despesas públicas da Região Autónoma do Príncipe e um montante não 
inferior a 10% é reservado anualmente à participação do Estado no orçamento das autarquias locais, 
distribuído nos termos da Lei das Finanças Locais. 

 

Determinação do montante da Verba Anual para gastos orçamentais: 

O mecanismo legal para determinar o montante máximo da Verba Anual, inscrita no Orçamento do 
Estado, funciona do seguinte modo: 

1.ª Etapa – Previsões de receitas  
Até 30 de Julho de cada ano, a Agência Nacional do Petróleo deve calcular elementos necessários 
para a previsão do preço do barril do petróleo, do gás natural, das vendas esperadas e do Valor 
Esperado dos Rendimentos Petrolíferos Futuros**.† 

 
2.ª Etapa – Determinação do limite do montante 

                                                
**†A alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º determina que: O Valor Presente Esperado dos Rendimentos Petrolíferos 
Futuros, estimado pela soma das receitas depositadas na Conta Nacional do Petróleo durante os doze meses 
anteriores, com término em 30 de Junho do Ano em questão, acrescidos da receita esperada para todos os Anos 
futuros, com os devidos descontos. As receitas futuras esperadas serão estimadas usando o preço médio futuro 
esperado do petróleo e gás natural como definido na alínea a) e as vendas futuras esperadas de hidrocarbonetos 
como definido na alínea b) desde artigo. Para o desconto das receitas futuras esperadas será utilizada uma taxa 
fixa de 7 %. 
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a) Para o ano de 2005 – A lei não estabelece qualquer limite, remetendo para o valor 
estabelecido no Orçamento Geral de Estado a ser aprovado, com total liberdade, pelos 
deputados; 

b) No período entre 2006 e a data de anúncio de descoberta comercial de hidrocarbonetos – O 
limite da Verba Anual não pode exceder o maior de um dos valores determinados por:  

i) 20% do saldo da Conta Nacional do Petróleo existente no final de 2005; 

ii) 20% do saldo da Conta Nacional do Petróleo no fim de cada ano imediatamente 
anterior ao do Orçamento que se aprova; 

c) No período entre a data do anúncio da descoberta comercial de hidrocarbonetos e o final do 
ano de início de produção petrolífera, a Verba Anual será determinada pelo valor total 
previsto para a Conta Nacional do Petróleo no final do ano anterior, dividido pelo número de 
anos remanescentes, até ao final do ano previsto para o início de produção; 

d) Para o período seguinte ao primeiro ano de início de produção – O montante da Verba Anual 
não pode exceder o menor de um dos valores determinados pela: 

i) Soma da Taxa de Retorno Real a Longo Prazo***‡multiplicada pelo saldo do Fundo 

Permanente em 30 de Junho do Ano anterior, e a Taxa de Retorno Real a Longo 
Prazo multiplicada pelo Valor Presente Esperado dos Rendimentos Petrolíferos 

Futuros em 30 de Junho do ano anterior;  

ii) Soma da Taxa de Retorno Real a Longo Prazo multiplicada pelo saldo do Fundo 

Permanente em 30 de Junho do Ano anterior, e o saldo da parte irrestrita da Conta 

Nacional do Petróleo em 30 de Junho do Ano anterior.  

 
3.ª Etapa – Elaboração da Proposta de Orçamento e processo de aprovação 
Respeitando os limites quantitativos da Verba Anual, o Governo elabora a proposta de Orçamento 
Geral do Estado e apresenta à Assembleia Nacional, para discussão e aprovação, nos termos gerais 
consagrados na Lei n.º 1/86, de 31 de Dezembro. 
 

Gestão e investimentos da Conta Nacional do Petróleo: 

A gestão e os investimentos das Receitas Petrolíferas depositadas nas Contas do Petróleo são 
assegurados por um Comité de Gestão e Investimentos, que actuará de acordo com a Regra do 
Investidor Prudente, com os princípios e regras estabelecidas na presente lei e na Política de Gestão 
e Investimentos. 

 
                                                
***‡O n.º 4 do artigo 8.º estipula que: A Taxa de Retorno Real a Longo Prazo deve ser a Taxa de Retorno Real 
esperada de uma carteira de valores composta por activos proporcionais àqueles mantidos no Fundo 
Permanente durante o período, nunca devendo a Taxa de Retorno Real a Longo Prazo exceder 5%. O ajuste à 
inflação deve utilizar as taxas de variação de índices de preços oficiais das moedas nas quais a carteira de 
activos do Fundo Permanente esteja aplicada. 
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CAPÍTULO III – AUDITORIAS 

Auditorias obrigatórias:  

Está prevista a realização anual de duas auditorias obrigatórias às Contas do Petróleo – Conta 
Nacional do Petróleo e Fundo Permanente –, uma a ser realizada pelo Tribunal de Contas e outra por 
uma empresa de auditoria de reconhecido mérito internacional, seleccionada mediante concurso 
público. Ambas as auditorias devem ser realizadas durante o primeiro semestre do ano seguinte a 
que se reportam e têm como objecto a conformidade com a lei e com a política de investimento de 
todas as actividades relacionadas com as Contas do Petróleo.  

 

CAPÍTULO IV – INTEGRIDADE PÚBLICA  

Publicidade das receitas petrolíferas: 

Adoptou-se, como princípio geral, a publicidade de todas as actividades relacionadas com as Contas 
do Petróleo e com os contratos petrolíferos. Cria-se, assim, um mecanismo de garantia de 
transparência e garante-se o acesso público às informações relacionadas com as Receitas e os 
Recursos Petrolíferos do país.  

A Lei cria um Gabinete de Registo e Informação Pública, que fica sob a tutela da Assembleia 
Nacional. Neste Gabinete será arquivada e posta à disposição do público, toda a informação relativa 
às receitas e recursos petrolíferos. 

 

CAPÍTULO V – FISCALIZAÇÃO PÚBLICA E GARANTIAS DE APLICAÇÃO 

Comissão de Fiscalização do Petróleo: 

Cria-se uma Comissão de Fiscalização do Petróleo independente, à qual são atribuídas 
competências e poderes para (1) fiscalizar as actividades de pagamento, gestão e utilização das 
receitas; (2) para conduzir inquéritos, buscas e apreensões; (3) bem como poderes sancionatórios 
administrativos – aplicação de multas – pela violação de alguns preceitos da lei.  

A Comissão de Fiscalização do Petróleo é composta por onze membros: um membro designado pelo 
Presidente da República; três representantes da Assembleia Nacional, sendo um obrigatoriamente 
designado pelos grupos parlamentares que formam a oposição; um juiz conselheiro com mais de 
cinco anos de carreira, designado pelo Conselho Superior Judiciário; um representante da Região 
Autónoma do Príncipe; dois representantes das autarquias locais; um representante de Associações 
Empresarias; um representante dos Sindicatos; um representante das Organizações não-
governamentais. 

 

Garantias de aplicação da lei: 
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Determina os mecanismos de garantia de aplicação da lei, em especial, as responsabilidades civis, 
penal e de mera transgressão. 

 

Providências cautelares: 

A lei prevê um mecanismo que permite que o órgão competente para tomar uma decisão final nos 
termos da lei, possa ordenar medidas provisórias que se mostrem necessárias, se houver justo receio 
de, sem tais medidas, se produzir lesão grave ou de difícil reparação dos interesses públicos em 
causa, por iniciativa própria ou a requerimento interessado.  

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Incompatibilidades: 

A lei proíbe a nomeação ou a manutenção no cargo para que hajam sido nomeados de Pessoas que 
tenham, directamente ou indirectamente, por si ou por intermédio de terceiros, quaisquer interesses 
económicos, financeiros, participativos ou de qualquer outra natureza, nas actividades relativas às 
Receitas Petrolíferas, ou que ocupem cargos em órgãos sociais, sejam representantes, procuradores, 
mandatários, comissários, ou que a qualquer outro título, actuem em representação de qualquer 
Pessoa na qual estejam depositados ou investidos as Receitas Petrolíferas depositadas nas Contas 
do Petróleo.  

Acessoriamente, são instituídos mecanismos de recusa obrigatória das nomeações ilegais, bem 
como responsabilidade contra-ordenacional – aplicação de coimas – aos agentes que façam a 
nomeação, designarem, aceitarem ou permanecerem nos cargos, em violação da lei. Consagra-se o 
princípio de devolução ao Estado dos montantes recebidos pelo exercício de cargos em violação da 
Lei. 

 

Aplicação da Lei no âmbito da Zona de Exploração Conjunta: 

A lei alarga a aplicação das suas disposições a todas as Receitas Petrolíferas do Estado 
provenientes da Zona de Desenvolvimento Conjunto e a todos os Agentes da Administração do 
Estado, ou qualquer outra Pessoa que seja empregado, contratado, ou a qualquer título actue em 
nome ou em representação da Administração do Estado santomense no Conselho Ministerial 
Conjunto ou na Autoridade Conjunta de Desenvolvimento. 

 

Penalidades pela violação da lei: 

Transitoriamente, e até que seja aprovado um quadro legal específico, as condutas que violem a lei e 
que constituam crime ou contra-ordenação nos termos gerais, quando tenham por objecto Recursos 
Petrolíferos ou Receitas Petrolíferas, são agravadas de um terço nos seus mínimos. Para aplicação 
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da multa, a lei estabelece que cada dia de multa corresponde ao valor de três salários mínimos 
nacionais praticados ao tempo da acção ou omissão. 

Como garantia de que os actos em violação da lei não são válidos perante o Estado, a lei determina 
que os actos praticados em violação de normas desta lei são nulos e não produzem qualquer efeito 
contra o Estado. Protege-se, em todo o caso, os direitos de terceiros de boa fé previstos e protegidos 
nos termos das leis em vigor.  

 

  

 

 


