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Partes 
	 LZ 

Este Contrato de Concessao para Pesquisa e Producao ("Contrato") a celebrado de acordo 

corn a legislacao aplicavel em 	de Dezembro de 2006 entre: 

(a) 0 GOVERNO DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE, doravante designado por "o 

Governo", aqui representado pela Ministra dos Recursos Minerals; e 

(b) ENI EAST AFRICA S.p.A., sociedade constituida nos termos das leis de Italia, 

doravante designada por "Eni", aqui representada pelo representante designado; e 

(c) EMPRESA NACIONAL DE HIDROCARBONETOS, E.P., empresa publica constituida 

de acordo corn as leis da Republica de Mocambique, aqui representada pelo seu 

Presidente do Conselho de Administracao, doravante designada por "ENH". 

A Eni e a ENH serao doravante designadas por "a Concessionaria". A Concessionaria e o 

Governo sera° doravante, conjuntamente, designados por as "Partes". 
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Preambulo 

CONSIDERANDO QUE a lei dos petrOleos em vigor estabelece que todos os recursos 

Petroliferos no solo e no subsolo terrestre, no leito das aguas interiores e do mar territorial, 

na zona economica exclusiva e na plataforma territorial, sac) propriedade da RepUblica de 

Mocambique; 

CONSIDERANDO QUE, nos termos da lei dos petrOleos em vigor, o Governo tern 

competencia para assegurar a implementacao da politica de Operacoes Petroliferas e que, 

para efeitos deste Contrato, designou o Ministerio dos Recursos Minerais, doravante 

designado por "MIREM", para exercer, conforme aqui seguidamente se especifica, 

determinadas funcoes em representacao do Governo; 

CONSIDERANDO QUE o Governo da Republica de Mocambique deseja atribuir a Eni e 

ENH o direito de realizarem actividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Produc5o de 

PetrOleo em certas areas sujeitas a jurisdicao da RepUblica de Mocambique; 

CONSIDERANDO QUE a Concessionaria esta disposta, sob determinados termos e 

condicoes estipulados, a realizar actividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Produc5o de 

PetrOleo na Area do Contrato, e possui para esse efeito adequados competencia tecnica e 

adequados recursos financeiros; e 

CONSIDERANDO QUE a lei dos petrOleos em vigor estabelece que as actividades de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Producao de Petroleo sera() exercidas ao abrigo de uma 

concessao; 

ASSIM, NESTES TERMOS, e concluido o seguinte: 
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Artigo 1 

Documentos Contratuais 

0 Contrato e constituido por este corpo principal do Contrato e pelos seguintes Anexos, os 

quais dele fazem parte integrante: 

Anexo "A" Descricao da Area do Contrato 

Anexo "B" Mapa da Area do Contrato 

Anexo "C" 	Procedimentos Contabilisticos e Financeiros 

Anexo "D" Modelo de Garantia Bancaria 

Anexo "E" 	Modelo de Garantia da Empresa-Mae 

Anexo "F" 	Acordo de Operacoes Conjuntas 

Condicionado a conclusao do Contrato, a Concessionaria apresentara urn acordo de 

operacOes conjuntas assinado, conforme estipulado no Anexo F, cuja aprovacao do 

Governo constitui uma condicao nos termos deste Contrato. 

Em caso de conflito entre o disposto no corpo principal do Contrato e o disposto nos seus 

Anexos, prevalecerao as disposicoes constantes do corpo principal do Contrato. 
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Artigo 2 

Definicoes 

Salvo se de outra forma expressamente definido, as definicoes previstas na lei dos 

petrOleos em vigor em Mocambique, actualmente a Lei n° 3/2001, de 21 de Fevereiro e 

Decreto n° 24/2004, de 20 de Agosto, aplicam-se a este Contrato. Os termos e 

expressOes utilizados neste Contrato, incluindo os respectivos Anexos, terao os seguintes 

significados: 

"Cabeca do Popo" (Wellhead) significa a flange de entrada da primeira valvula ap6s o tubo 

central de escoamento de produce° da cabeca do popo. 

"Data Efectiva" (Effective Date) significa o primeiro dia do mes seguinte a data em que o 

presente Contrato tiver sido assinado pelo Governo e pela Concessionaria, as condicoes 

previstas no artigo 3.2 estiverem preenchidas e o visto do Tribunal Administrativo tiver 

sido obtido. 

"Empresa Afiliada" (Affiliated Company) significa, relativamente a qualquer Pessoa que 

constitui a Concessionaria, toda a empresa-mee que, directa ou indirectamente, controle 

essa Pessoa, ou qualquer empresa que seja directamente controlada por essa Pessoa, ou 

qualquer empresa que, directa ou indirectamente, seja controlada por essa empresa-mae. 

Para efeitos da definicao anterior considera-se que: 

a) uma empresa a directamente controlada por outra empresa ou empresas quando 

estas detenham accoes ou outras participacoes no capital social daquela que 

representem, no seu conjunto, mais de 50% (cinquenta por cento) dos direitos de 

voto nas assembleias-gerais; e 

b) uma determinada empresa a indirectamente controlada por uma empresa ou 

empresas ("empresa-mae ou empresas") quando seja possivel identificar uma serie de 

empresas, partindo da empresa-mae ou empresas e terminando com essa empresa 

determinada, relacionadas de tal forma que cada uma das empresas da serie, 

excepcao da empresa-mae ou empresas, seja directamente controlada por uma ou 

mais das empresas que a precedem na serie. 
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"Fundo de Desmobilizapao" (Decommissioning Fund) significa o fundo criado para cobrir os 

custos das operacoes de desmobilizacao. 

"Imposto sobre a Producao do Petredeo" (Petroleum Production Tax) significa o Imposto 

sobre a Producao do PetrOleo, conforme definido na legislacao aplicavel. 

"Interesse Participativo" (Participating Interest) significa a participapao expressa em termos 

percentuais, conforme melhor descrito no artigo 3.2, de cada parte que constitui a 

Concessionaria nos direitos, privilegios, deveres e obrigapoes emergentes deste Contrato. 

"Interesse Participativo do Estado" (State Participating Interest) significa a porpao do 

Interesse Participativo detida por uma determinada entidade em representapao do Governo. 

"MIREM" significa o Ministerio dos Recursos Minerals ou qualquer outra pessoa ou 

entidade nomeada para, em representapao do Governo, para administrar e regular as 

OperapOes Petroliferas ao abrigo deste Contrato, cuja identidade tenha sido notificada por 

escrito a Concessionaria. 

"OperapOes de Pesquisa" (Exploration Operations) significa as operacoes realizadas no 

ambito do presente Contrato para a, ou relacionadas com a Pesquisa de Petroleo na Area 

do Contrato, incluindo as operacoes conduzidas para levar a cabo urn Programa de 

Avaliacao ou para perfurar um Popo de Avaliapao. 

"Operapoes Petroliferas Exclusivas" (Exclusive Petroleum Operations) significa as 

Operacoes Petroliferas desenvolvidas de acordo corn a lei aplicavel e este Contrato, que 

sejam conduzidas por conta, em beneficio e sob responsabilidade de apenas parte das 

Pessoas que, nos termos deste Contrato, constituem a Concessionaria. 

"Periodo de Apreciacao" (Evaluation Period) significa o periodo, na sequencia de uma 

notificacao da Concessionaria de que realizou uma Descoberta, durante o qual a 

Concessionaria tera que informar o MIREM sobre se essa Descoberta e de potencial 

interesse comercial. 
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"Period° de Avaliacao Comercial" (Commercial Assessment Period) aplica-se a uma Area 

de Descoberta e significa o period° iniciado no momento em que tenha sido submetido 

pela Concessionaria o relatOrio de avaliacao referente ao Programa de Avaliacao relativo a 

Descoberta de Gas Natural nao-Associado. 

"Period° de Pesquisa" (Exploration Period) significa qualquer period° relevante de Pesquisa 

previsto neste Contrato. 

"Pessoa" (Person) significa qualquer pessoa singular ou sociedade, associacao, 

"partnership", "joint venture" ou entidade que seja considerada uma pessoa juridica 

distinta nos termos da lei mocambicana ou da lei do pais de acordo com a qual se rege 

essa sociedade, associacao, "partnership", "joint venture" ou entidade. 

"Pessoal Expatriado" (Expatriate Personnel) significa qualquer trabalhador de qualquer 

Pessoa que constitui a Concessionaria, de uma Empresa Afiliada de qualquer dessas 

Pessoas ou de qualquer Subcontratado, que nao seja cidadao da Republica de Mocambique 

e cujo contrato de trabaiho preveja o pagamento ou o reembolso do custo das suss 

viagens para e a partir da Republica de Mocambique. 

"PetrOleo de Custo" (Cost Petroleum) significa a parcela de PetrOleo Produzido a 

disposicao da Concessionaria para recuperacao dos custos e despesas incorridos corn a 

realizacao das Operacoes Petroliferas, conforme estabelecido no Contrato. 

"Petroleo-Lucro" (Profit Petroleum) significa a parcela de Petroleo Disponivel, que exceda o 

PetrOleo de Custo, que a atribuida as Partes nos termos do Contrato. 

"PetrOleo Produzido" (Petroleum Produced) significa o Petroleo que tenha sido extraido de 

urn jazigo, inicialmente separado e processado em PetrOleo Bruto, condensado ou Gas 

Natural e entregue no Ponto de Entrega em adequado estado para subsequente transporte 

a granel ou através de oleoduto ou gasoduto. 

0 mesmo sera aplicavel a "PetrOleo Bruto Produzido", "Condensado Produzido" e "Gas 

Natural Produzido", consoante o caso. 
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"Popo de Pesquisa" (Exploration Well) significa qualquer popo cujo fim, a data do inicio da 

perfuracao, seja a pesquisa de uma acumulacao de Petroleo, acumulacao essa ate entao 

por provar através de perfurapao. 

"Ponto de Entrega" (Delivery Point) significa, o ponto na Republica de Mocambique que, 

no caso do Gas Natural, a constituido pela flange de entrada do gasoduto de transporte e, 

no caso do PetrOleo Bruto, a constiturdo pela flange de entrada do navio-tanque de 

levantamento ou, em ambos os casos, um qualquer outro local que venha a ser acordado 

entre o MIREM e a Concessionaria. 

"Producao Comercial" (Commercial Production) significa a producao de PetrOleo e a 

entrega do mesmo no Ponto de Entrega, ao abrigo de urn programa de producao e venda, 

conforme estabelecido num Plano de Desenvolvimento e suas eventuais alterapOes. 

"Subcontratado" (Subcontractor) significa qualquer Pessoa cujos servipos sejam 

contratados pela Concessionaria para executar uma qualquer parte das Operacoes 

Petrolif eras 
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Artigo 3 

Direitos Contratuais e sua Duracao 

	

3.1 	0 presente Contrato: 

a) consubstancia uma concessao atribuida nos termos da Lei dos PetrOleos (Lei n.° 

3/2001, de 21 de Fevereiro), autorizando o exercicio de certas actividades de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Producao de PetrOleo numa Area aqui definida; 

b) confere a Concessionaria, sujeito a legislacao aplicavel e nos termos e condigOes 

estabelecidos no presente Contrato, o direito exclusivo de realizar Operacoes 

Petroliferas corn vista a producao de Petroleo a partir de recursos originarios de 

urn ou mais Dep6sitos de Petroleo no subsolo maritimo dentro dos limites da 

Area do Contrato; 

c) confere, sujeito a legislacao aplicavel, o direito nao exclusivo de construir e 

operar um Sistema de Oleoduto ou Gasoduto para efeitos de transporte do 

PetrOleo Produzido a partir de DepOsitos de Petr6leo ao abrigo deste Contrato, 

salvo se houver disponibilidade de acesso a urn Sistema de Oleoduto ou 

Gasoduto ja existente em termos e condicoes comercialmente razoaveis. 

3.2 a) Antes da verificacao da respectiva Data Efectiva, este Contrato tera que ser 

aprovado pelo Conselho de Ministros, os acordos a ele pertencentes terao que 

ser assinados pela Concessionaria, e tera de ser obtido o visto do Tribunal 

Administrativo. 

b) Na Data Efectiva, os Interesses Participativos da Eni e da ENH sao, 

respectivamente, de 90% (noventa por cento) e 10% (dez por cento). 

	

3.3 	Os direitos e obrigacoes da Concessionaria terao 'nick) na Data Efectiva e 

subsistirao: 

a) durante o Period° de Pesquisa; e 

11 



1 
1 

1 

I 

b) nos termos e condicoes aqui em seguida previstos, durante o Periodo de 

Desenvolvimento e Producao; 

contudo, as obrigagoes da Concessionaria que se tenham constituido ao abrigo do 

presente Contrato, antes do termo de qualquer Periodo de Pesquisa relevante ou de 

urn Periodo de Desenvolvimento e Producao aplicavel, nao obstante o presente 

Contrato ter cessado de acordo corn a lei aplicavel ou corn os respectivos termos e 

condicoes, continuarao a vincular a Concessionaria pelo period° previsto na lei 

aplicavel e, para efeitos de qualquer reclamacao a este respeito, o disposto no 

artigo 30 permanecera aplicavel. 

	

3.4 	0 Periodo de Pesquisa inicial comecara na Data Efectiva. A menos que este 

Contrato cesse mais cedo de acordo corn os seus termos, o mesmo devera manter-

se em vigor por urn period() de quarenta e oito (48) meses. 

	

3.5 	Caso a Concessionaria deseje prorrogar o Period() de Pesquisa, devera faze-lo por 

meio de notificacao dirigida ao MIREM para esse efeito. A referida notificacao tern 

de ser apresentada pelo menos 30 (trinta) dias antes da data de caducidade do 

Period() de Pesquisa inicial ou da data em que qualquer Periodo de Pesquisa 

subsequente vier de outra forma a caducar. Desde que a Concessionaria tenha 

cumprido, ou se considere que tenha cumprido, as suas obrigacoes nos termos do 

Periodo de Pesquisa inicial, a Concessionaria tern direito: 

a) no final do Periodo de Pesquisa inicial, a urn segundo Periodo de Pesquisa 

de vinte e quatro (24) meses; e 

b) no final do segundo Periodo de Pesquisa, a urn terceiro Periodo de Pesquisa 

de vinte e quatro (24) meses; e 

c) aos direitos previstos no artigo 3.6; e 

d) aos periodos adicionais que venham a ser necessarios para efeitos da aplicacao 

do artigo 25.4 relativo a forca major. 
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3.6 	a) Quando a Concessionaria, nos termos do artigo 6, tenha notificado o MIREM da 

realizacao de uma Descoberta, o Period° de Pesquisa nao se extinguira, 

relativamente a Area de Descoberta a que a Descoberta se refere, antes do final 

do Period° de Apreciacao. 

b) Quando a Concessionaria, antes do termo do Period° de Apreciacao, tenha 

notificado o MIREM, nos termos do artigo 6, de que uma Descoberta é de 

potencial interesse comercial, o Period° de Pesquisa nao se extinguira, 

relativamente a Area de Descoberta a que a Descoberta se refere, antes da 

aprovacao do Plano de Desenvolvimento. 

c) Quando, nos termos do artigo 17.3, se tenha iniciado urn Period° de Avaliacao 

Comercial referente a uma Descoberta de Gas Natural, o Period° de Pesquisa 

nao se extinguira, relativamente a Area de Descoberta a que aquela Descoberta 

se refere, enquanto perdurar o referido Period° de Avaliacao Comercial. 

d) Nos casos em que o programa de trabalhos da Concessionaria tenha sido 

atrasado, por razoes fora do seu controlo razoavel, devido a incapacidade de 

assegurar equipamento adequado necessario para a condugao de OperagOes 

Petroliferas (incluindo mas nao se limitando a, barcos de perfuragao, barcagas de 

perfuragao e barcos de sismica), a Concessionaria deve informar o MIREM e, nos 

casos em que seja necessario para a Concessionaria completar os trabalhos de 

Pesquisa obrigatOrios submeter urn pedido de extensao devidamente 

fundamentado do period() de extensao necessario para corn pletar os referidos 

trabalhos de pesquisa. A entidade competente devera sem atrasos infundados 

considerar e responder a tal pedido se, e ern caso de recusa, apresentar os 

fundamentos de tal recusa de extensao. 

	

3.7 	Quando, ate ao termo do terceiro Period° de Pesquisa, a Concessionaria nao tenha 

notificado o MIREM de uma Declaracao de Comercialidade, os direitos e obrigacties 

da Concessionaria na Area do Contrato ou ao abrigo deste Contrato cessarao no 

final desse periodo, salvo quando diversamente estipulado neste Contrato. 
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3.8 	Quando, durante urn determinado Period° de Pesquisa, a Concessionaria tenha 

notificado o MIREM de uma Declaracao de Comercialidade, os seus direitos e 

obrigacEies ao abrigo deste Contrato subsistirao, relativamente a Area de 

Desenvolvimento e Producao a que a referida notificacao respeitar, para alem do 

termo do Period° de Pesquisa e enquanto durar o Period° de Desenvolvimento e 

Producao para essa Area de Desenvolvimento e Producao. 

	

3.9 	Urn "Period° de Desenvolvimento e Producao" tera inicio, relativamente a cada 

Area de Desenvolvimento e Producao, na data em que seja aprovado o Plano de 

Desenvolvimento para essa Area de Desenvolvimento e Producao nos termos da Iei 

aplicavel, e a Concessionaria tenha sido notificada para esse efeito, period° esse 

que, a menos que o presente Contrato cesse antes de acordo corn os seus termos 

ou da Iei aplicavel, no que respeita a Area de Desenvolvimento e Producao a que 

essa notificacao se refere, subsistira por urn Period° de Desenvolvimento e 

Producao de trinta (30) anos, e pelos periodos adicionais que venham a ser 

necessarios para efeitos da aplicacao do artigo 25.4. 
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Artigo 4 

Obrigaclies de Trabalho durante o Period° de Pesquisa 

4.1 A Concessionaria, no cumprimento das suas obrigacoes de realizacao das 

Operacoes de Pesquisa, devera executar o trabalho estipulado neste Contrato, salvo 

se de outra forma estabelecido, ou pagar ao Governo quantias n5o inferiores as 

fixadas neste artigo. As obrigacoes de trabalho de Pesquisa previstas neste artigo 

nao poderao ser executadas individual ou colectivamente pela Concessionaria como 

Operacoes Petroliferas Exclusivas. 

4.2 Durante o Period° de Pesquisa inicial de quarenta e oito (48) meses, a 

Concessionaria conduzira os seguintes itens de trabalhos, colectivamente referidos 

como "obrigacao de trabalho de Pesquisa": 

a) Reprocessar e reinterpretar mil (1000km) de sismica bidimensional (2D); 

b) Adquirir dois mil (2000 km) quilOmetros de sismica bidimensional (2D); e 

c) Adquirir mil (1000 km2) quilOmetros de sismica tridimensional (3D). 

Na eventualidade de incumprimento das obrigacoes de trabalho de Pesquisa definida 

neste artigo, e salvo no caso das excepcoes previstas neste artigo, o montante 

total a pagar pela Concessionaria ao Governo (doravante designado por "Despesas 

Minimas") para este period() sere de doze milhoes de Mares dos Estados Unidos 

da America (USD12,000,000). 

4.3 	Durante um subsequente segundo Period° de Pesquisa de vinte e quatro (24) 

meses, a Concessionaria conduzira os seguintes itens, colectivamente referidos 

como "obrigacao de trabalho de Pesquisa": 

a) 	Perfurar um (1) Poco de Pesquisa ate uma profundidade de cinco mil metros 

(5000m) do nivel do mar ou ate atingir as sequencias do Cretacico, 

conforme o que for alcancado primeiro; e 

15 
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b) 	Perfurar urn (1) Popo de Pesquisa ate uma profundidade de cinco mil metros 

(5000m) do nivel do mar ou ate atingir as sequencias do Cretacico conforme 

o que for alcancado primeiro. 

Na eventualidade de incumprimento das obrigacao de trabalho de Pesquisa definida neste 

artigo 4.3, e salvo no caso das exceppoes previstas neste artigo, o montante de Despesas 

Minimas para este Periodo de Pesquisa sera de cinquenta milhoes de Mares dos Estados 

Unidos da America (USD 50,000,000). 

	

4.4 	Durante urn subsequente terceiro Periodo de Pesquisa de vinte e quatro (24) meses, 

a Concessionaria conduzira os seguintes itens, colectivamente referidos como 

"obrigacao de trabalho de Pesquisa": 

a) 	Perfurar um (1) Popo de Pesquisa ate uma profundidade de cinco mil metros 

(5000m) do nivel do mar ou ate atingir as sequencias do Cretacico conforme 

o que for alcancado primeiro; e 

b) 	Perfurar urn (1) Poco de Pesquisa ate uma profundidade de cinco mil metros 

(5000m) do nivel do mar ou ate atingir as sequencias do Cretacico, 

conforme o que for alcancado primeiro. 

Na eventualidade de incumprimento das obrigacao de trabalho de Pesquisa definida neste 

artigo, e salvo no caso das excepcOes previstas neste artigo, o montante de Despesas 

Minimas para este Periodo de Pesquisa sera de cinquenta milhoes de Dolares dos Estados 

Unidos da America (USD 50,000,000). 

	

4.5 	Se urn pop que fapa parte da obrigapao de trabalho de Pesquisa prevista nos 

artigos 4.3 e 4.4 for abandonado por qualquer motivo para alem dos especificados 

no artigo 4.6 infra, antes de serem atingidos os objectivos definidos para esse 

mesmo poco, a Concessionaria perfurara urn pop° substituto. Nesse caso, o 

Periodo de Pesquisa em causa sera prorrogado por urn period() de tempo razoavel 

corn o qual o MIREM concorde, para permitir a perfuracao e avaliapao do pop() 

substituto. 
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4.6 	Salvo se de outro modo aprovado pelo MIREM, qualquer poco que faca parte da 

obrigacao de trabalho de Pesquisa prevista nos artigos 4.3 e 4.4, sera perfurado ate 

a profundidade definida nesses artigos, a menos que, antes de atingir tal 

profundidade: 

a) a continuacao da perfuracao represente urn perigo obvio, na opiniao razoavel 

da Concessionaria, devido a eventos, tais como, nomeadamente, existencia 

de pressao anormal ou perdas excessivas de lama de perfuracao; 

b) sejam encontradas formacoes impenetraveis; 

c) sejam encontradas formagoes contendo PetrOleo que necessitem de 

proteccao, impedindo por isso que as profundidades programadas sejam 

alcancadas; ou 

d) o MIREM acorde em par termo a operacao de perfuracao. 

	

4.7 	Nas circunstancias em que a perfuracao de qualquer poco seja efectuada para 

efeitos do artigo 4.6, tal perfuracao podera ser terminada a uma profundidade 

inferior e considerar-se-6 que a Concessionaria cumpriu as suas obrigacoes no que 

respeita ao pogo em causa. 

	

4.8 	Durante a perfuracao de Pocos de Pesquisa nos termos do presente Contrato a 

Concessionaria, nos termos da lei aplicavel, mantera o MIREM informado do 

progresso de cada poco, e devera: 

a) tao cedo quanto razoavelmente possivel, discutir corn o MIREM as suas 

propostas de programa para testes de pocos; 

b) testar horizontes potencialmente viaveis em termos comerciais dentro da Area 

do Contrato, indicados através de diagrafias de cabos de ago ("wireline 

logging") ou por outros meios de avaliacao de formacoes; e 
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c) proceder prontamente a uma avaliacao tecnica dos resultados dos referidos 

testes e de todos os outros dados de subsolo relevantes, e apresenta-la ao 

MIREM assim que concluida. 

4.9 	Caso, no termo de qualquer Periodo de Pesquisa, a obrigacao de trabalho de 

Pesquisa para esse periodo tenha sido concluida de forma que satisfaca 

razoavelmente o MIREM, as despesas incorridas pela Concessionaria durante tal 

periodo sao consideradas como sendo iguais ou como excedendo o montante das 

Despesas Minimas para o mesmo periodo estabelecidas nos artigos 4.2, 4.3 e 4.4. 

A Concessionaria sera liberta de qualquer outra obrigacao incorrida durante o 

referido period() e o MIREM podera recorrer a Garantia das Despesas Minimas 

prevista no artigo 4.10 (a) infra relativamente as quantias remanescentes ao abrigo 

do artigo 4.11 e 4.12, se existirem. 

4.10 a) Garantia das Despesas Minimas 

Sem prejuizo da responsabilidade solidaria das Pessoas que constituem a 

Concessionaria, cada Pessoa que constitui a Concessionaria devera, no prazo 

maxim° de 30 (trinta) dias apps a Data Efectiva e, no caso de prorrogacao do 

presente Contrato nos termos do artigo 3.5, no primeiro dia de cada periodo de 

prorrogacao, prestar uma garantia bancaria incondicional e irrevogavel de forma 

substancialmente identica ao modelo constante do Anexo "D", relativa a sua porcao 

e correspondente ao Financiamento das Despesas Minimas para o Periodo de 

Pesquisa inicial ou, conforme o caso, as obrigacoes de Despesas Minimas para 

qualquer Periodo de Pesquisa subsequente, conforme possam ter sido reduzidas nos 

termos do artigo 4.11. Para efeitos desta alinea a) do artigo 4.10, quando uma 

Pessoa que constitui a Concessionaria se obrigou a financiar pagamentos relativos a 

Despesas Minimas que, de outra forma, seriam devidos por outra Pessoa que 

constitui a Concessionaria, considerar-se-a que a parte das Despesas Minimas da 

Pessoa que constitui a Concessionaria que assim se obrigou, inclui a parte de 

Despesas Minimas pela qual a outra Pessoa que constitui a Concessionaria seria 

responsavel se tal obrigacao nao tivesse sido assumida. 

4.10 b) Garantia da empresa-mae 
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Sem prejuizo da responsabilidade solidaria das Pessoas que constituem a 

Concessionaria, o Operador em representacao das Pessoas que constituem a 

Concessionaria devera, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias apOs aprovacao do 

Plano de Desenvolvimento, fornecer uma garantia incondicional e irrevogavel da 

empresa-mae prestada por uma entidade aceitavel para o MIREM, corn conteudo 

substancialmente identico ao modelo constante do Anexo "E", relativa a todas as 

suas obrigacoes nos termos deste Contrato que estejam fora do ambito da garantia 

das Despesas Minimas. 

4.11 0 montante de qualquer garantia bancaria prestada nos termos do artigo 4.10 (a) 

sera reduzido pela Concessionaria no cumprimento das suas obrigacoes nos termos 

dos artigos 4.2, 4.3 e 4.4, conforme se descreve a seguir: 

(i) durante o Peribdo de Pesquisa inicial: 

• trezentos mil DOlares dos Estados Unidos da America (USD 300,000) no 

cumprimento do disposto no artigo 4.2 (a); 

• dois milhoes e setecentos mil Mares dos Estados Unidos da America (USD 

2,700,000) no cumprimento do disposto no artigo 4.2 (b); 

• nove milhoes de Mares dos Estados Unidos da America (USD 9,000,000) no 

cumprimento do disposto no artigo 4.2 (c). 

(ii) durante o segundo Period() de Pesquisa: 

• vinte e cinco milhoes de Mares dos Estados Unidos da America (USD 

25,000,000) no cumprimento do disposto no artigo 4.3 item (a); e 

• vinte e cinco milhoes de [Mares dos Estados Unidos da America (USD 

25,000,000) no cumprimento do disposto no artigo 4.3 (b). 

(ii) durante o terceiro Periodo de Pesquisa: 

• vinte e cinco milhoes de Dolares dos Estados Unidos da America (USD 

25,000,000) no cumprimento do disposto no artigo 4.4 item (a); 

• vinte e cinco milhoes de Mares dos Estados Unidos da America (USD 

25,000,000) no cumprimento do disposto no artigo 4.4 (b). 
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4.12 Se, no termo do Period° de Pesquisa inicial ou de qualquer Period° de Pesquisa 

subsequente, a Concessionaria nao tiver executado a obrigacao de trabalho de 

Pesquisa prevista nos artigos 4.2., 4.3 ou 4.4, o MIREM notificara a Concessionaria 

e, no prazo de 14 (catorze) dias apOs tal notificacao, tera o direito de accionar a 

referida garantia de Despesas Minimas para pagamento, ao abrigo da mesma, do 

montante total do remanescente devido ao MIREM, tal como previsto no artigo 

4.11. 

4.13 No caso de o numero de Pops de Pesquisa perfurados pela Concessionaria e/ou a 

quantidade de dados sismicos adquiridos durante qualquer Period° de Pesquisa 

exceder o numero de pocos e/ou de dados sismicos previstos na obrigacao de 

trabalho de Pesquisa para esse period°, conforme estabelecido nos artigos 4.2, 4.3 

e 4.4, o numero de Pocos de Pesquisa adicionais perfurados e/ou dados sismicos 

adquiridos pela Concessionaria durante tal Period° de Pesquisa podera ser 

transportado e considerado como trabalho empreendido pela Concessionaria em 

cumprimento das suss obrigacoes de perfuracao de Pops de Pesquisa e/ou 

aquisicao de dados sismicos durante o period° seguinte; desde que, contudo, se em 

virtude do disposto neste artigo, a obrigacao de trabalho de Pesquisa da 

Concessionaria para qualquer period°, conforme especificado nos artigos 4.2, 4.3 e 

4.4, tiver sido por ela integralmente cumpridas antes desse periodo comecar, a 

Concessionaria, apOs consulta com o MIREM, adoptara urn programa de trabalhos 

para esse period° de forma a assegurar a continuidade das OperacOes Petroliferas 

na Area do Contrato, ou corn esta conexa, durante esse period°. 

4.14 Para alem do previsto nesses artigos, nada nos artigos 4.12 ou 4.13 sera lido ou 

interpretado no sentido de extinguir, adiar ou alterar qualquer obrigagao da 

Concessionaria de realizar levantamentos sismicos ou de perfurar Pops de 

Pesquisa nos termos deste artigo. 

4.15 Nem os Pops de Avaliacao, nem os levantamentos sismicos, realizados ao abrigo 

de urn Programa de AveHack) elaborado nos termos do artigo 6.2, nem as despesas 

incorridas pela Concessionaria durante a realizacao desse Programa de Avaliacao, 
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sera° considerados como constituindo cumprimento, integral ou parcial, das 

obrigacoes de Despesas Minimas estabelecidas nos artigos 4.2, 4.3 e 4.4. 

4.16 No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da Data Efectiva e, dal em diante, 

enquanto decorra urn Period° de Pesquisa, a Concessionaria, corn uma 

antecedencia minima de 90 (noventa) dias em relacao ao final de cada ano civil, ou 

noutros prazos que venham a ser aprovados previamente pelo MIREM, elaborara 

corn razoavel pormenor e apresentara ao MIREM um programa de trabalhos de 

Pesquisa e urn orcamento para a restante parte do ano civil ou para o ano civil 

seguinte, e uma proposta de estrutura organizativa da Concessionaria para a 

realizacao de Operacoes de Pesquisa na Area do Contrato. 

4.17 Os referidos programa de trabalhos de Pesquisa e orcamento elaborados pela 

Concessionaria serao consistentes corn as obrigacoes nos termos deste artigo e 

estabelecerao as Operacoes de Pesquisa que a Concessionaria se propoe executar 

durante a restante parte do ano civil ou, no caso de programa e orcamento para 

anos subsequentes, durante o ano civil seguinte. A Concessionaria considerara 

quaisquer recomendacoes apresentadas pelo MIREM relacionadas corn o programa e 

o orcamento e, apos efectuar as alteracoes que a Concessionaria entenda 

adequadas, apresentara o programa de trabalhos de Pesquisa e o orcamento ao 

MIREM para informacao. 

4.18 A Concessionaria pode, em qualquer momento, alterar o programa trabalhos de 

Pesquisa e o orcamento submetidos nos termos do artigo 4.16, contanto que o 

programa de trabalhos de Pesquisa e o orcamento alterados sejam: 

a) elaborados corn razoavel pormenor e submetidos ao MIREM, cujas 

recomendacoes relativas aos mesmos deverao ser consideradas pela 

Concessionaria; e 

b) consistentes corn as obrigacoes da Concessionaria nos termos deste artigo; e 
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c) apresentados ao MIREM para informacao, apps a Concessionaria ter procedido 

as alteracoes que tenha considerado apropriadas, tendo em consideracao 

quaisquer recomendacoes formuladas pelo MIREM. 
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Artigo 5 

Conducao das Operacoes PetroMaras 

	

5.1 	A Concessionaria executara as Operacoes PetroMaras na Area do Contrato: 

a) corn diligencia e de acordo corn as Boas Praticas relativas a Campos 

Petroliferos; 

b) corn sujeicao a todas as leis aplicaveis, ern particular a Lei dos PetrOleos e os 

Regulamentos das Operacoes Petroliferas; 

c) de harmonia corn os padr6es ambientais e de seguranca geralmente aceites na 

industria petrolffera internacional e aplicaveis, em cada momento, ern 

circunstancias similares; 

d) relativamente a qualquer Area de Desenvolvimento e Producao, corn 

observancia do Plano de Desenvolvimento para essa Area de Desenvolvimento e 

Producao. 

	

5.2 	Nos casos em que a Concessionaria seja constituida por mais do que uma Pessoa, 

qualquer obrigacao da Concessionaria nos termos do presente Contrato sera uma 

obrigacao solidaria das Pessoas que constituem a Concessionaria, salvo as 

seguintes, que constituirao obrigacoes individuais de cada uma dessas pessoas: 

a) a obrigacao de pagar lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas ou 

qualquer outro imposto apurado e liquidado e que incida sobre lucros ou 

rendimentos liquidos; 

b) a obrigacao de observar as determinacoes relativas a confidencialidade 

estabelecidas no artigo 23, salvo ern relacao a sua aplicacao a todos os actos 

praticados ou a praticar pelo Operador no exercicio das suas funcoes; e 
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c) a obrigacao de observar as determinacoes de natureza cambial estabelecidas ou 

referidas no artigo 26, salvo em relacao a sua aplicacao a todos os actos 

praticados ou a praticar pelo Operador, no exercicio das suas funcoes. 

	

5.3 	A Eni sera o Operador. Nenhuma mudanca de Operador produzira efeitos a nao ser 

que tenha sido aprovada por escrito pelo MIREM. 

	

5.4 	Durante a vigencia do presente Contrato, a Concessionaria, ou quando esta for 

constituida por mais do que uma Pessoa, o Operador, devera assegurar que possui 

urn director geral ou outro representante nomeado, o qual residira na Republica de 

Mocambique ou em outro pais, conforme o que for mutuamente acordado entre 

todas as Pages. A Concessionaria ou, conforme o caso, o Operador, nomeara o 

director geral ou outro representante, devendo notificar o MIREM da identidade da 

pessoa nomeada no prazo de 120 (cento e vinte) dias apOs a Data Efectiva. Se, por 

qualquer razao, a pessoa nomeada deixar de ser director geral, a Concessionaria ou, 

conforme o caso, o Operador, devera, o mais cedo que Ihe for possivel, nomear urn 

substituto aceitavel para o MIREM e notificar o MIREM da identidade do substituto. 
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Artigo 6 

Descoberta Comercial e Desenvolvimento 

	

6.1 	Quando, no decurso das Operacoes Petroliferas, for realizada uma Descoberta de 

Petrelleo na Area do Contrato, a Concessionaria notificara o MIREM, o mais cedo 

que lhe for razoavelmente possivel se, em sua opiniao, a referida Descoberta tern 

ou nao potencial interesse comercial. 

	

6.2 	No caso de uma Descoberta de potencial interesse comercial, a Concessionaria 

elaborara prontamente urn Programa de Avaliacao e, apOs consulta ao MIREM, 

iniciara a implementacao desse Programa de Avaliacao, devendo submeter urn 

relatOrio das actividades de avaliacao ao MIREM no prazo de 3 (trOs) meses a 

contar da data da conclusao do Programa de Avaliacao. 

	

6.3 	A Concessionaria submetera a consideracao e aprovacao do Governo urn Plano de 

Desenvolvimento relativo a uma proposta de Area de Desenvolvimento e Producao 

para a Descoberta, por forma a incluir tal Area de Desenvolvimento e Producao 

numa Unica area, na medida em que os limites da Area do Contrato o permitam, 

toda a area do Jazigo ou Jazigos Petroliferos relativamente ao qual haja sido feita 

uma Declaracao de Comercialidade. 0 MIREM apreciara, sem atrasos injustificaveis, 

a proposta de Plano de Desenvolvimento submetido pela Concessionaria. Caso o 

MIREM nao seja capaz de completar a consulta corn as autoridades para o efeito 

relevantes, dentro do prazo de doze (12) meses contados da data da recepcao da 

proposta de Plano de Desenvolvimento submetida para aprovacao pela 

Concessionaria, entao, o MIREM notificara a Concessionaria e devera se, possivel, 

indicar quando prev8 que o processo de consulta esteja terminado. 

	

6.4 	Se a Producao Comercial de uma Descoberta nao tiver comecado no prazo de cinco 

(5) anos, ou noutro prazo mais longo especificado num Plano de Desenvolvimento 

aprovado, a contar da data em que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, os 

direitos e obrigagoes da Concessionaria sobre a Area de Desenvolvimento e 

Producao a que a Descoberta se refere extinguir-se-ão, como se a referida area 

tivesse sido objecto de renCincia nos termos do artigo 29. 0 referidoprazo podera 

ser prorrogado: 
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a) nos casos em que a Concessionaria tenha iniciado imediatamente a 

implementacao do Plano de Desenvolvimento aloft a respectiva aprovacao e 

tenha continuado a implementar o Plano de Desenvolvimento de forma diligente, 

mas, no caso de uma Descoberta que consista predominantemente em PetrOleo 

Bruto, no termo do prazo de cinco (5) anos e no caso de uma Descoberta que 

consista predominantemente em Gas Natural nao Associado, no termo do prazo 

de cinco (5) anos ou, em ambos os casos, de um prazo mais longo especificado 

no Plano de Desenvolvimento aprovado, nao tenha ainda iniciado a Producao 

Comercial; ou 

b) pelo periodo de tempo em que o inicio da Producao Comercial tenha sido 

retardado por falta de alguma aprovacao ou autorizacao necessaria obter do 

Governo ou de qualquer organismo estatal, depois de iniciada a implementacao 

do Plano de Desenvolvimento e antes do inicio da Producao Comercial, desde 

que tal inicio tardio nao seja imputavel a actos ou omissoes que se enquadrem, 

segundo criterios de razoabilidade, no controlo da Concessionaria; ou 

c) por qualquer period° que seja necessario para efeitos da aplicacao do artigo 

25.4. 
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Artigo 7 

Renoncia de Areas 

	

7.1 	Nos casos em que, mediante solicitacao da Concessionaria nos termos das alineas 

a) e b) do artigo 3.5, o Periodo de Pesquisa for prorrogado no final do Periodo de 

Pesquisa inicial ou subsequentemente, a Concessionaria renunciara aos seus 

direitos: 

a) no inicio do segundo Periodo de Pesquisa de vinte e quatro (24) meses, 

relativamente a uma parte da Area do Contrato, de forma a que a area retida, corn 

exclusao da ja compreendida numa Area de Desenvolvimento e Producao ou numa 

Area de Descoberta, nao exceda setenta e cinco por cento (75%) da Area do 

Contrato na Data Efectiva; 

b) no inicio do terceiro Periodo de Pesquisa de vinte e quatro (24) meses, 

relativamente a uma parte da Area do Contrato, de forma a que a area retida, 

corn exclusao da ja compreendida numa Area de Desenvolvimento e Producao 

ou numa Area de Descoberta, nao exceda setenta e cinco por cento (75%) da 

Area do Contrato na Data Efectiva, tal como reduzida ao abrigo da alinea a) 

supra; 

c) no final do terceiro Periodo de Pesquisa, relativamente a parte restante da Area 

do Contrato, exceptuando as Areas de Desenvolvimento e Producao ou qualquer 

area relativamente a qual o Periodo de Pesquisa haja sido novamente prorrogado 

nos termos das alineas c) e d) do artigo 3.5. 

	

7.2 	Para efeitos deste artigo, uma Area de Descoberta nao incluira nenhuma area 

referente a uma Descoberta relativamente a qual: 

a) a Concessionaria haja notificado o MIREM de que a Descoberta nao é 

considerada como sendo de potencial interesse comercial, nao é comercial, ou 

tenha deixado de ser considerada como comercial. 

b) haja sido previamente delimitada uma Area de Desenvolvimento e Producao. 
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Artigo 8 

Registos e Relatorios 

	

8.1 	Durante a vigancia deste Contrato, a Concessionaria devera elaborar, e manter 

registos fidedignos e actualizados das suas operacoes na Area do Contrato. A 

Concessionaria devera igualmente fornecer ao MIREM quando este razoavelmente o 

requeira, as informacoes, dados e relat6rios disponiveis relativos as OperacOes 

Petroliferas, bem como avaliacoes e interpretacoes relativas as OperacOes 

Petroliferas. 

	

8.2 	Sera° apresentadas ao MIREM diagrafias de pocos, mapas, bandas magneticas, 

amostras de testemunhos e de detritos de perfuracao e outras informacoes de 

natureza geolOgica e geofisica obtidas pela Concessionaria no decurso da execucao 

das OperacOes Petroliferas, as quais, salvo conforme disposto no artigo 8.3 ou 

autorizado ao abrigo do artigo 23, nao poderao ser publicadas, reproduzidas ou de 

outra forma tratadas sem o consentimento do MIREM. 

	

8.3 	A Concessionaria podera, corn a aprovacao do MIREM, reter para seu pr6prio uso 

c6pias do material que constitua Documentacao e reter para seu proprio uso 

material original que constitua Documentacao, contanto que tenham sido fornecidas 

ao MIREM amostras equivalentes, em dimensao e qualidade, ou cOpias, quando se 

trate de material susceptive' de reproducao. A Concessionaria podera exportar 

livremente amostras ou outros materiais originais que constituam Documentacao 

para processamento, ou para exames ou analises laboratoriais, contanto que 

tenham sido previamente entregues ao MIREM amostras equivalentes, em dimensao 

e qualidade, ou copias de qualidade equivalente quando se trate de material 

susceptive' de reproducao. 

	

8.4 	A Concessionaria devera manter o MIREM permanentemente informado sobre todos 

os desenvolvimentos mais relevantes ocorridos no decurso das Operacoes 

Petroliferas e, sem prejuizo do principio geral acima exposto, a Concessionaria 

devera: 
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a) elaborar e apresentar ao MIREM, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar 

do final de cada trimestre civil, urn relatOrio sobre o progresso alcancado, 

contendo uma descricao narrativa das actividades desenvolvidas no ambito do 

presente Contrato durante esse trimestre, acompanhado de diagramas e mapas 

representando os locais onde os trabalhos descritos tiverem sido realizados; e 

b) elaborar e apresentar ao MIREM, no prazo de 4 (quatro) meses a contar do final 

de cada ano civil, urn relatOrio anual que sintetize e, onde for necessario, 

revendo e desenvolvendo os relatorios trimestrais sobre o progresso 

apresentados corn referencia a esse ano civil. 
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Artigo 9 

Recuperacao de Custos e Direito a Producao 

	

9.1 	A Concessionaria suportara e pagara todos os custos em que incorra na execucao 

das Operacties Petroliferas em que a Concessionaria participe, recuperando esses 

custos, na medida do permitido pelo disposto neste Contrato, incluindo pelo 

disposto no respectivo Anexo "C" (doravante "Custos Recuperaveis"), e sera 

remunerada exclusivamente pela atribuicao a Concessionaria da titularidade sobre 

quantidades de PetrOleo nos termos previstos no presente Contrato. 

	

9.2 	As disposicOes relativas a recuperando de custos e ao direito a lucro constantes 

deste artigo sera° aplicaveis ao PetrOleo de modo a que o Governo e a 

Concessionaria tenham um direito participativo indiviso ao Petroleo disponivel para 

venda em qualquer period° determinado. A menos que o Governo determine de 

outro modo, a venda desse Petroleo devera ser efectuada numa base conjunta pela 

Concessionaria e esta deters esses direitos em proporcoes indivisas iguais as 

proporcoes de PetrOleo Disponivel a que cads Parte tinha direito durante esse 

period°. Tais determinacoes do Governo nao deverao afectar os volumes de 

PetrOleo sujeitos a contrato. Em conformidade, as receitas da venda de PetrOleo 

efectuada de forma conjunta em qualquer period° determinado, sera° divididas 

entre o Governo e a Concessionaria nas proporgoes dos respectivos direitos no 

direito indiviso ao PetrOleo vendido. 

	

9.3 	Da quantidade total de PetrOleo Produzido, a Concessionaria podera retirar uma 

parte da mesma necessaria para satisfazer a sua obrigacao de pagamento do 

Imposto sobre a Producao do PetrOleo. 0 saldo de PetrOleo remanescente, apos a 

referida parcela ter sido retirada, a doravante designado por "PetrOleo Disponivel". 

	

9.4 	a) Para efeitos de calculo do Factor R, o Petroleo Disponivel e o PetrOleo de Custo 

devem ser calculados tendo em conta toda a Area do Contrato. 

b) Na medida em que a lei aplicavel e este Contrato o permitam, todos os custos 

incorridos pela Concessionaria relativamente as Operacoes Petroliferas sera° 
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recuperados a partir do PetrOleo Disponivel, conforme disponivel no Ponto de 

Entrega. 

c) Adicionalmente e no caso de o Governo e/ou a Concessionaria optarem por 

receber o PetrOleo Lucro em especie, a Concessionaria devera, para efeitos 

contabilisticos e de elaboracao de relatorios, registar separadamente o PetrOleo 

de Custo: 

i) relativamente a cada Area de Desenvolvimento e Producao, e 

ii) sob a forma de liquidos e gasosos, numa base pro-rata relativamente aos 

volumes de Petroleo Produzido. 

0 Condensado sera tornado sob a forma liquida ou gasosa, consoante as suas 

caracteristicas no Ponto de Entrega. 

	

9.5 	Em cada ano civil, o Petroleo de Custo limitar-se-a a setenta e cinco por cento 

(75%) do PetrOleo Disponivel. 

	

9.6 	0 Petitleo de Custo para qualquer trimestre, calculado da forma acima enunciada, 

sera aumentado: 

a) pelo montante de quaisquer contribuicoes feitas pela Concessionaria para o 

Fundo de Desmobilizacao durante o trimestre em causa; e 

b) pelos custos incorridos pela Concessionaria durante tal trimestre para 

implementar um Plano de Desmobilizacao aprovado, elaborado nos termos da 

legislacao aplicavel e do disposto no artigo 15, salvo na medida em que esses 

custos tenham sido financiados através de levantamentos do Fundo de 

Desmobilizacao; e 

c) desde que, em nenhuma circunstancia, o PetrOleo de Custo exceda o PetrOleo 

Disponivel. 
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9.7 	Os custos, na medida do permitido pelo disposto no Anexo "C" deste Contrato, e 

sem prejuizo do disposto no artigo 9.8, sera() recuperados a partir do Petrdleo de 

Custo: 

a) relativamente ao montante das Despesas de Investimento em Desenvolvimento 

e Producao, previstas no Anexo "C" deste Contrato, incorridas em cada ano, 

pela recuperacao desse montante a taxa maxima de 25% (vinte e cinco por 

cento) por ano, numa base de amortizacao de quotas constantes, corn inicio no 

ano em que esse montante seja incorrido ou no ano civil em que se inicie a 

Producao Comercial, consoante o ano mais tardio; 

b) relativamente aos custos imputaveis a Pesquisa, conforme se estipula no Anexo 

"C" deste Contrato (doravante designados por "Custos de Pesquisa"), pela 

recuperacao do montante total no ano em que estes sejam incorridos ou no ano 

em que se inicie a Produc5o Comercial, consoante o ano mais tardio; e 

c) relativamente aos custos operacionais imputaveis as Operacoes Petroliferas, 

estipulados como Custos Operacionais no Anexo "C" deste Contrato (doravante 

designados por "Custos Operacionais") (incluindo quaisquer contribuicoes para o 

Fundo de Desmobilizacao nos termos da legislac5o aplicavel e do disposto no 

artigo 15, e incluindo quaisquer custos incorridos pela Concessionaria para 

implementar urn Plano de Desmobilizacao aprovado, elaborado nos termos do 

disposto na legislacao aplicavel, salvo na medida em que, em qualquer dos 

casos, tais custos tenham sido financiados através de levantamentos do Fundo 

de Desmobilizacao), pela recuperacao do montante total no ano em que estes 

tenham sido incorridos. 

	

9.8 	Na medida em que os Custos Recuperaveis excedam, num qualquer ano, o valor do 

PetrOleo de Custo disponivel nesse mesmo ano, o excedente nao recuperado sera 

transportado para recuperacao nos anos subsequentes. 

	

9.9 	A quantidade de Petrdleo de Custo a que a Concessionaria tem direito num qualquer 

ano sera estabelecida corn base no valor do PetrOleo Produzido durante esse ano, 

determinado de acordo corn o artigo 10. 
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9.10 0 PetrOleo-Lucro sera partilhado entre o Governo e a Concessionaria de acordo corn 

uma escala variavel em funcao do valor do Factor R, em que: 

a) Factor R = (Entradas em Caixa Acumuladas) n 

(Despesas de Investimento Acumuladas) n 

b) Entradas em Caixa Acumuladas n = 

Entradas em Caixa Acumuladas (n-1) 

+ Quota-parte de PetrOleo-Lucro da Concessionaria n 

+ PetrOleo de Custo da Concessionaria n 

- Custos Operacionais n 

- Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas liquidado 

c) Despesas de Investimento Acumuladas n = 

Despesas de Investimento Acumuladas (n-1) 

+ Custos de Pesquisa n 

+ Despesas de Investimento em Desenvolvimento e Producao n 

Onde: 

n e o ano actual; e (n-1) é o ano anterior; 

Petroleo de Custo da Concessionaria e o montante de Custos Recuperaveis 

efectivamente recuperado; 

Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas liquidado é a obrigacao de 

imposto sobre o rendimento da Concessionaria calculada nos termos da legislacao 

fiscal aplicavel e do artigo 11. 

Para efeitos de calculo do Factor R, o primeiro ano (n =1) sera o ano em que 

ocorrer a Data Efectiva. Quaisquer Despesas de Investimento incorridas antes da 
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Data Efectiva nao sera° consideradas, para efeitos de calculo do Factor R, como 

tendo sido incorridas durante o ano da Data Efectiva. 

0 Factor R sera calculado no ultimo dia de cada ano civil e o racio aplicavel 

determinara a partilha do Petroleo-Lucro durante todo o ano civil seguinte. 

A escala para o PetrOleo-Lucro é a seguinte 

Factor R Quota-parte do 

Governo 

Quota-parte da 

Concessionaria 

Inferior a um 15% 85% 

Igual ou superior a urn e inferior a dois 25% 75% 

Igual ou superior a dois e inferior a tres 35% 65% 

Igual ou superior a tres e inferior a quatro 45% 55% 

Igual ou superior a quatro 55% 45% 

9.11 a) No caso de ocorrer uma violacao da garantia a que se refere a artigo 11.6 ou, 

apos a Data Efectiva, se verificar uma alteracao legislativa na Republica de 

Mocambique do genero referido no artigo 11 e, em consequencia, as Partes se 

reimam para acordar as alteracoes a efectuar a este Contrato, entao, durante o 

periodo compreendido entre a data do inicio da vigencia da alteracao legislativa e a 

data em que seja alcancado urn acordo entre as Partes nos termos do disposto no 

artigo 11, a quota-parte de PetrOleo-Lucro a que a Concessionaria e o Governo 

teriam de outra forma direito sera ajustada de forma a que as receitas liquidas 

provenientes das Operacoes Petroliferas a receber pela Concessionaria sejam iguais 

as que ela receberia se nao tivesse ocorrido tal alteracao legislativa. 

b) Quando as Partes tiverem chegado a acordo quanto as alteracOes a efectuar a 

este Contrato nos termos do artigo 11, este Contrato sera considerado como 

alterado na medida do que for necessario para dar efeito aquele acordo de harmonia 

corn os seus termos. 

1 
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9.12 Os calculos do Petroleo Custo e do Petroleo-Lucro da Concessionaria serao 

efectuados para cada ano civil numa base cumulativa. Na medida em que as 

quantidades e despesas reais nao sejam conhecidas, serao utilizadas estimativas 

provisOrias baseadas no programa de trabalhos e orcamentos operacionais e de 

investimento aprovados. Ate ao momento em que seja determinado o valor do 

PetrOleo imputavel a urn ano, os calculos basear-se-ão no valor desse PetrOleo 

durante o ano precedente e, na ausencia desse valor, no valor acordado entre o 

MIREM e a Concessionaria. Far-se-ao ajustamentos durante o ano seguinte corn 

base nos valores reais das quantidades, precos e despesas do PetrOleo relativos a 

tal ano. 

9.13 Qualquer Pessoa que constitua a Concessionaria, a excepcao de uma entidade que 

detenha uma Participacao do Estado ou urn Cessionario Autorizado, deve pagar 

todos os custos devidamente incorridos de acordo corn este Contrato relativamente 

ao Interesse Participativo do Estado (doravante designado por "Financiamento"), 

corn sujeicao as seguintes condicoes: 

a) 0 Financiamento sera pago pelos Concessionarios que tenha uma obrigacao de 

Financiamento pro-rata aos seus respectivos Interesses Participativos neste 

Contrato; 

b) Caso urn terceiro, que nao seja uma entidade que detenha uma Participacao do 

Estado ou urn Cessionario Autorizado, tenha adquirido urn Interesse Participativo 

neste Contrato de qualquer pessoa que constitua a Concessionaria, tal terceiro 

ficara obrigado a assumir uma parte proporcional do Financiamento. 

c) Se o Interesse Participativo do Estado for total ou parcialmente transferido para 

urn Cessionario nao Autorizado, o Financiamento je pago referente ao interesse 

transferido e ainda nao reembolsado aos Concessionarios sujeitos ao 

Financiamento, sera imediatamente devido e pago pelo referido Cessionario nao 

Autorizado aos Concessionarios, pro-rata aos respectivos lnteresses 

Participativos. A porcao de qualquer Financiamento futuro, a ser suportada por 

cada Concessionario que tenha a obrigacao de Financiamento, sera calculada de 

acordo corn a nova composicao da Concessionaria sujeita a Financiamento. 
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d) 0 Financiamento sera limitado a todos os custos incorridos pela Concessionaria 

no cumprimento das suss obrigacoes ao abrigo deste Contrato, ate a data, 

inclusive, em que tenha sido aprovado o Plano de Desenvolvimento. 

e) 0 Financiamento sera utilizado exclusivamente para pagamento de custos 

devidamente incorridos nos termos deste Contrato referentes ao Interesse 

Participativo do Estado. Salvo no caso de transmissao a urn Cessionario 

Autorizado, a ENH nao podera ceder, directa ou indirectamente, os beneficios 

resultantes do Financiamento. Qualquer transmissao de urn Interesse 

Participativo sujeito ao Financiamento carece do previo consentimento, por 

escrito, do MIREM. A expressao "Cessionario Autorizado" significa, para efeitos 

deste artigo, o Governo ou uma Pessoa Mocambicana totalmente detida e 

controlada pelo Governo. 

f) A partir da data de inicio da Producao Comercial, a ENH e qualquer entidade 

indicada pelo Governo para gerir a quota-parte da Participacao do Estado 

procederao ao reembolso integral do Financiamento, em dinheiro ou especie, as 

Pessoas que constituem a Concessionaria. Tal reembolso sera calculado como, e 

efectuado a partir do, Petroleo de Custo da Pessoa que tenha beneficiado do 

Financiamento. Todas as quantias devidas ate a aprovacao do Plano de 

Desenvolvimento resultantes do Financiamento vencem juros calculados em 

dOlares dos Estados Unidos da America a taxa LIBOR (conforme estabelecido no 

artigo 28.7) acrescida de 1 (urn) ponto percentual, a partir da data em que tais 

custos foram incorridos pelas pessoas (a excepcao da ENH ou de urn 

Cessionario autorizado), ate o reembolso integral. Caso a taxa nao seja fixada 

numa determinada data (como fins de semana ou feriados), sera usada a 

primeira taxa fixada subsequentemente. 
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Artigo 10 

Determinacao do Valor do Petroleo 

10.1 0 valor do PetrOleo referido nos artigos 9 e 11 sera, na medida em que tal Petroleo 

consista em PetrOleo Bruto, determinado no final de cada mes civil, comecando no 

mes civil em que tenha inicio a Producao Comercial de PetrOleo Bruto. No caso de 

tal Petroleo consistir em Gas Natural, tal valor sera determinado no final de cada 

mes civil, comecando no mes em que tenha 'nick) a entrega comercial no Ponto de 

Entrega. 

10.2 0 valor para cada qualidade de exportacao individual de Petroleo Bruto sera: 

a) no caso de vendas a Empresas nao-Afiliadas, o preco medio ponderado por 

barril no Ponto de Entrega de cada qualidade de exportacao individual de 

Petroleo Bruto, sendo os precos FOB corn o significado definido nos 

Incoterms 2000, a que esse PetrOleo Bruto foi vendido pela Concessionaria 

durante esse mes civil; ou 

b) se a Concessionaria vender o PetrOleo Bruto a urn terceiro em condicOes 

diferentes das condicoes FOB (conforme definido nos lncoterms de 2000) 

entao, para efeitos deste Contrato, devera ser aplicado urn preco FOB 

calculado sob a forma liquida ("net-back"). 0 prep° FOB calculado sob a 

forma Oujda ("net-back") sera estabelecido através da deducao ao preco 

acordado, os custos reais e directos incorridos pela Concessionaria no 

cumprimento das obrigacoes decorrentes dos respectivos contratos de venda 

a que acrescam as obrigacoes inerentes aos termos de um contrato FOB 

c) no caso de vendas a Empresas Afiliadas, o preco que for acordado entre o 

MIREM e a Concessionaria corn base na adicao conjunta dos dois factores 

seguintes: 

i) o preco medio ponderado FOB do mes civil para o Petroleo Bruto de 

classificacao Brent, ou outra classificacao apropriada de PetrOleo Bruto para a 

producao e para o period° em quest5o. A media ponderada basear-se-6 nos 
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dias de cada mes civil em que urn prep de fecho estiver cotado no relatorio 

de cotacties "Platts Oilgram". Serao ignorados os dias sem cotaceies de 

precos, como os de fins-de-semana e feriados; 

ii) urn premio ou desconto sobre o prep do PetrOleo Bruto de classificacao 

Brent, ou qualquer outra classificacao apropriada de Petroleo Bruto para a 

producao em questao, a determinar por referencia a qualidade do PetrOleo 

Bruto produzido a partir da Area do Contrato e o custo de colocacao desse 

PetrOleo Bruto no mercado. 

10.3 Nos casos em que o MIREM e a Concessionaria nao consigam acordar urn prep 

nos termos da alinea c) do artigo 10.2, sera() adoptados os seguintes 

procedimentos por forma a determinar o premio ou desconto referidos no citado 

artigo: 

a) o MIREM e a Concessionaria apresentarao urn ao outro as suas avaliacoes do 

premio ou desconto, juntamente corn uma explicacao dos factores-chave 

considerados na determinacao do premio ou desconto; 

b) se o premio ou o desconto apresentados separadamente pelo MIREM e pela 

Concessionaria estiverem, relativamente urn ao outro, compreendidos no 

intervalo de 10 US C (dez Centimos dos Estados Unidos da America) por barril, 

sera calculada a media para efeitos de fixacao do valor final do PetrOleo Bruto; 

c) se o premio ou o desconto apresentados separadamente pelo MIREM e pela 

Concessionaria divergirem em mais de 10 US C (dez Centimos dos Estados 

Unidos da America) por barril, cada urn deles apresentara de novo ao outro, no 

3° (terceiro) dia Crtil a contar da primeira troca de informacao, um premio ou 

desconto revisto; 

d) se o premio ou o desconto apresentados separadamente pelo MIREM e pela 

Concessionaria na segunda troca de informacao estiverem compreendidos, 

relativamente urn ao outro, no intervalo de 10 US C (dez Centimos dos Estados 

Unidos da America) por barril, sera calculada a media para efeitos de fixacao do 

valor final do PetrOleo Bruto; 
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e) se o premio ou o desconto apresentados na segunda troca de informacao 

divergirem em mais de 10 US C (dez Centimos dos Estados Unidos da America) 

por barril, a questa° sera submetida a decisao de urn perito unico nos termos do 

artigo 30.6, o qual estabelecera urn preco corn base nos criterios enunciados na 

alinea c) do artigo 10.2, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pelas 

Partes nos termos da alinea d) do artigo 10.3. 

10.4 0 valor calculado para o Gas Natural produzido a partir dos jazigos da Area do 

Contrato sera: 

a) no caso de vendas a Empresas nao-Afiliadas, o preco medio ponderado por 

Gigajoule de Gas Natural de especificacao comercial no Ponto de Entrega em 

que tal Gas Natural tenha sido entregue pela Concessionaria durante esse mes 

civil, devera ser o preco medic, ponderado por Gigajoule de todo o restante Gas 

Natural de especificacao comercial entregue durante o mesmo mes civil 

proveniente de jazigos sujeitos a jurisdicao da Republica de Mocambique e a 

media ponderada de precos disponiveis afixados ou publicitados para 

combustiveis alternativos ao Gas Natural para consumidores industriais de 

grande dimensao, incluindo geradores electricos, no mercado onde os mesmos 

tenham sido entregues aos consumidores finals. 

b) no caso de vendas a Empresas Afiliadas, o preco estipulado na alit-lea a) supra 

para vendas a Empresas nao-Afiliadas ou o preco acordado entre o MIREM e a 

Concessionaria. 

10.5 No caso de o Governo celebrar corn a Concessionaria urn Contrato comercial de 

Compra e Venda de Gas e/ou de PetrOleo Bruto para a compra, pelo Governo, de 

PetrOleo Bruto e/ou de Gas Natural a Concessionaria, o preco de tais vendas nao 

devera exceder o preco do PetrOleo Bruto e/ou do Gas Natural proveniente da Area 

do Contrato vendido a Empresas Afiliadas, conforme estabelecido nos termos deste 

Artigo 10. 
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Artigo 11 

Termos Fiscais e Outros Encargos 

11.1 A Concessionaria e os seus Subcontratados, salvo na medida em que deles estejam 

isentos, estarao sujeitos a toda a legislacao aplicavel da Repilblica de Mocambique 

que imponha tributos, direitos aduaneiros, impostos, encargos, taxas ou 

contribuicoes. 

11.2 Durante a vigencia deste Contrato, a Concessionaria e os seus Subcontratados 

terao direito a Incentivos Fiscais e Aduaneiros nos termos da Lei n.° 3/2001, de 21 

de Fevereiro, conforme previstos no COdigo de Beneficios Fiscais (CBF), aprovado 

pelo Decreto n.° 16/2002, de 27 de Junho. A Concessionaria e os seus 

Subcontratados estarao isentos dos seguintes impostos, direitos aduaneiros, 

tributos, e outros encargos: 

a) direitos aduaneiros relativos a importacao de bens destinados a serem utilizados 

nas Operacoes Petroliferas, viaturas e outros aprovisionamentos importados, 

excluindo viaturas ligeiras para transporte de passageiros de acordo corn a 

alit-lea a) do artigo 44 do CBF; 

b) direitos e demais imposicoes aduaneiras e fiscais relativos a importacao 

temporaria de bens para utilizacao nas Operacoes Petroliferas, incluindo mas 

nao se limitando a sondas de perfuracao, navios de sismica, maquinaria, 

equipamento, aeronaves e embarcacOes de acordo corn a alinea b) do artigo 44 

do CBF; 

c) direitos aduaneiros na exportacao dos bens a que se refere a alinea anterior uma 

vez perdida a sua utilidade para as OperacOes Petroliferas, de acordo corn a 

alinea c) do artigo 44 do CBF; 

d) direitos aduaneiros e outras imposicOes aduaneiras relativas a exportacao do 

PetrOleo Produzido na Republica de Mocambique, de acordo corn a alinea d) do 

artigo 44 do CBF; e 
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e) as importacoes e exportacOes referidas nas alineas anteriores beneficiarao ainda 

de isencao do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), conforme disposto no 

COdigo do IVA, aprovado pelo Decreto n.° 51/98, de 29 de Setembro, de 

acordo corn a alit-lea e) do artigo 44 do CBF. 

11.3 0 Pessoal Expatriado da Concessionaria e dos seus Subcontratados estara isento, 

nos termos deste Contrato de: 

a) todo e qualquer imposto que incida sobre ou se relacione corn os rendimentos 

desse Pessoal Expatriado nao residente da Concessionaria ou dos seus 

Subcontratados ou de qualquer outro imposto de natureza similar que incida 

sobre os rendimentos do trabalho de tal Pessoal Expatriado. 

b) direitos aduaneiros e outros encargos devidos na importacao de bens pessoais e 

domesticos desse Pessoal Expatriado e seus dependentes, importados para a 

RepUblica de Mocambique a primeira chegada, tornando-se, contudo, esses 

direitos aduaneiros sobre tais bens devidos caso se verifique a sua venda na 

RepUblica de Mocambique a pessoa que nao esteja isenta desses direitos. 0 

Pessoal Expatriado podera exportar da Republica de Mocambique, isentos de 

direitos aduaneiros e demais encargos, os referidos bens pessoais e domesticos 

por si importados, nos termos previstos na pauta aduaneira. 

11.4 Para efeitos deste Contrato, a lista de impostos ("Lista de Impostos") é a seguinte: 

a) 0 Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC), a liquidar nos 

termos do Decreto n.° 21/2002, de 30 de Julho, e suas eventuais alteraceies, 

mas sempre corn observancia do disposto nos artigos 11.9 e 9.13, e a pagar 

pela Concessionaria ou, caso a Concessionaria seja constiturda por mais do que 

uma Pessoa, a pagar por cads uma das Pessoas que constituem a 

Concessionaria, as quais sera° tributadas e colectadas separadamente. As 

seguintes disposiceSes aplicar-se-ao ao IRPC incidente sobre rendimentos 

provenientes de Operacoes Petroliferas no ambito deste Contrato: 
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i) relativamente a qualquer investimento efectuado de forma continua, em 

relacao a um dep6sito ou campo, onde o investimento tenha iniciado antes do 

final do ano de 2010, e que a producao tenha inicio em data futura, sera 

aplicada uma reducao de vinte e cinco por cento (25%) da taxa do Imposto 

Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) sobre o rendimento liquido 

proveniente de qualquer desses campos, durante urn period° de oito (8) anos, 

corn inicio no ano da primeira producao. Ap6s o termo dos primeiros oito (8) 

anos calculados a partir do primeiro ano de Producao Comercial de qualquer 

depOsito ou campo e de outros campos que iniciem a primeira producao 

durante e apOs o ano de 2010, o IRPC sera lancado sobre o rendimento liquido 

proveniente das Operacoes Petroliferas em tais campos na Area do Contrato, a 

uma taxa de trinta e dois por cento (32%) ou a taxa a data em vigor nos 

termos da lei aplicavel, consoante a que seja inferior. 

ii) Na determinacao do rendimento liquido da Concessionaria para efeitos de 

calculo de IRPC num dado exercicio fiscal ou, se a Concessionaria for 

constituida por mais do que uma Pessoa, do rendimento liquido de qualquer 

das Pessoas que constituam a Concessionaria, sera° efectuadas amortizacoes 

nos seguintes termos: 

aa) Sera deduzida a amortizacao, as taxas abaixo indicadas, corn inicio no ano 

em que as despesas foram incorridas ou em que a Producao Comercial se 

inicie, consoante o que ocorrer mais tarde: 

relativamente a despesas em Operacoes de Pesquisa, incluindo a 

perfuracao de Pocos de Pesquisa e de Avaliacao, a 100% (cern por cento); 

relativamente a despesas de investimento em Operacoes de 

Desenvolvimento e Producao, a taxa anual de 25% (vinte e cinco por 

cento) dessas despesas, na base de uma amortizacao pelo metodo das 

quotas constantes; 

- relativamente a despesas operacionais, a 100% (cern por cento). 
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bb) Em qualquer ano, a Concessionaria ou, se a Concessionaria for constituida 

por mais de uma Pessoa, qualquer uma das Pessoas que a constitui, 

podera optar por diferir a amortizacao, total ou parcialmente. Ao exercer o 

direito de diferimento, a Concessionaria ou, se a Concessionaria for 

constituida por mais de uma Pessoa, qualquer uma das Pessoas que a 

constitui, devera notificar o departamento competente do Ministerio das 

Financas, ate ao final do mes de Fevereiro do ano seguinte ao ano em 

questa°, da sua intencao de diferir a amortizacao. Em tal notificacao, a 

Concessionaria ou, no caso de a Concessionaria ser constituida por mais 

de uma Pessoa, qualquer uma das Pessoas que a constitui, especificara: 

a taxa a que pretende amortizar as despesas em Operacoes de Pesquisa ou 

despesas operacionais durante o ano em questa°, nao podendo tal taxa 

exceder 100% (cern por cento); e 

a taxa a que pretende amortizar as despesas de investimento em 

Operacoes de Desenvolvimento e Producao durante o ano em questa°, nao 

podendo tal taxa exceder 25% (vinte e cinco por cento). 

A taxa notificada pela Concessionaria ou, se a Concessionaria for constituida 

por mais de uma Pessoa, por qualquer uma das Pessoas que a constitui, 

apenas sera aplicavel ao ano especificado na notificacao. Nos anos seguintes 

a amortizacao sera efectuada a taxa prevista no artigo 11.4, a), ii), aa), salvo 

se for efectuada outra notificacao escrita nos termos deste artigo. 

iii) 	A amortizacao diferida, consistindo na diferenca entre a taxa permitida e a 

taxa notificada pela Concessionaria ou, se a Concessionaria for constituida por 

mais de uma Pessoa, por qualquer uma das Pessoas que a constitui, como 

sendo a taxa que pretende utilizar no ano em questa°, podera ser deduzida ao 

rendimento liquid° em qualquer ano futuro. A Concessionaria ou, no caso de a 

Concessionaria ser constituida por mais de uma Pessoa, qualquer das Pessoas 

que a constitui, devera notificar por escrito o departamento competente do 

Ministerio das Financas, ate ao final do mes de Fevereiro do ano seguinte ao 
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ano em questa°, da sua intencao de proceder a essa amortizacao diferida 

durante esse ano. 

iv) As despesas com a formacao profissional de trabalhadores mocambicanos 

sera° dedutiveis ate ao montante maxim° de 5% (cinco por cento) do 

rendimento colectavel para efeitos de calculo de IRPC, durante os primeiros 5 

(cinco) anos contados da data do inicio da producao, de acordo corn o numero 

1 do artigo 18 do CBF; sendo que, no entanto, nos casos em que a formacao 

profissional implique o use de equipamento tecnologicamente avancado, a 

deducao permitida efectuar ao imposto sobre o rendimento para efeitos de 

calculo do IRPC, consistira no montante maxim° de 10% (dez por cento) do 

rendimento colectavel, nos termos do paragrafo 2 do artigo 18 do CBF. 

v) A Concessionaria este isenta de imposto de selo relativamente ao acto de 

constituicao da empresa e a quaisquer alteracoes ao capital social e ao pacto 

social por urn period° de 5 (cinco) anos a contar do inicio das operacoes, de 

acordo corn o artigo 20 do CBF. 

vi) A Concessionaria beneficiary de uma reducao em 50% da taxa de SISA na 

aquisicao de imOveis, desde que adquiridos nos primeiros 3 (tres) anos a 

contar da data de autorizacao do investimento ou do inicio das operacoes, de 

acordo corn o artigo 21 do CBF. 

vii) Para efeitos de calculo das responsabilidades em sede de IRPC, o prejuizo 

sofrido pela Concessionaria em qualquer ano podera ser transportado para 

deducao por urn period° de ate 6 (seis) anos apOs o ano em que tal prejuizo se 

verificar. 

b) Direitos aduaneiros e outros encargos e impostos nao isentos nos termos 

deste artigo 11; 

c) Tributos, encargos, taxas ou contribuicoes que nao sejam discriminatOrios e 

sejam lancados como contrapartida do fornecimento de servicos ou bens 

especificos identificaveis por parte da Republica de Mocambique ou pela 
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utilizacao de instalacoes propriedade da Republica de Mocambique ou de 

qualquer empresa pUblica, tais como, mas sem a isso se limitar, agua, 

electricidade, utilizacao portuaria e servicos ou bens semelhantes; 

d) Impostos, direitos aduaneiros, tributos, encargos, taxas ou contribuicoes, 

desde que sejam lancados ao abrigo de leis de aplicacao geral que nao 

discriminem ou tenham o efeito de discriminar a Concessionaria e sejam de 

natureza menor. Para efeitos deste artigo, urn imposto, direito aduaneiro, 

tributo, encargo, taxa ou contribuicao nao sera considerado de natureza menor 

se, quer isoladamente, quer ern conjunto corn qualquer outro imposto, direito 

aduaneiro, tributo, encargo, taxa ou contribuicao que nao caia na previsao das 

alineas a), b) ou c) do artigo 11.4, resultar num encargo que exceda USD 

250.000 (duzentos e cinquenta mil Mares dos Estados Unidos da America), 

ern qualquer period() de 1 (urn) ano, ou USD 500.000 (quinhentos mil Mares 

dos Estados Unidos da America), ern qualquer periodo continuo de 5 (cinco) 

anos. 

e) Os Subcontratados estrangeiros nao-residentes da Concessionaria que 

conduzam actividades relacionadas corn as Operacoes Petroliferas ao abrigo 

deste Contrato estao sujeitos a retencao na fonte de imposto a taxa Unica de 

10% (dez por cento) sobre o valor bruto dos pagamentos das suas facturas, 

no que respeita ao trabalho ou servicos por eles prestados a Concessionaria. A 

Concessionaria responsavel pelo pagamento de tais facturas devera calcular o 

montante de imposto sobre o rendimento devido como IRPC do Subcontratado 

nesta base, e devera reter tal imposto sobre o rendimento dos pagamentos 

efectuados ao Subcontratado estrangeiro, devendo ainda pagar imediatamente 

tal imposto retido a entidade competente do Ministerio responsavel pela 

cobranca de impostos na area fiscal da Concessionaria por conta do 

Subcontratado estrangeiro, de acordo corn os prazos estabelecidos na lei; 

f) Os Subcontratados estrangeiros nao residentes nao ficarao sujeitos nem sera° 

objecto de retencao de quaisquer outros impostos ern relack a quaisquer 

pagamentos que Ihes sejam efectuados, para alem dos previstos na alinea e) 

do artigo 1 1.4. 
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11.5a) 	Nos termos da Lei dos PetrOleos e do Decreto n.° 19/04, de 2 de Junho, a 

Concessionaria devera entregar ao Governo, em especie, a titulo de Imposto 

sobre a Producao do PetrOleo: 

i) uma quantidade correspondente a 5% (cinco por cento) relativamente ao Gas 

Natural produzido a partir de depOsitos localizados na Area do Contrato situada 

em terra; uma quantidade correspondente a 8% (oito por cento) relativamente 

ao Petroleo Bruto produzido a partir de dep6sitos localizados na Area do 

Contrato situada em terra; 

ii) uma quantidade correspondente a 4% (quatro por cento) relativamente ao Gas 

Natural produzido a partir de depOsitos localizados na Area do Contrato em 

aguas de profundidade inferior a 100 (cem) metros, e uma quantidade 

correspondente a 7% (sete por cento) relativamente ao PetrOleo Bruto produzido 

a partir de depOsitos localizados na Area do Contrato em aguas de profundidade 

inferior a 100 (cem) metros; 

iii) uma quantidade correspondente a 3% (tres por cento) relativamente ao Gas 

Natural produzido a partir de depOsitos localizados na Area do Contrato em 

aguas de profundidade igual ou superior a 100 (cern) metros e inferior a 500 

(quinhentos) metros, e uma quantidade correspondente a 5% (cinco por cento) 

relativamente ao PetrOleo Bruto produzido a partir de depOsitos localizados na 

Area do Contrato em aguas de profundidade igual ou superior a 100 (cern) 

metros e inferior a 500 (quinhentos) metros; 

iv) uma quantidade correspondente a 2% (dois por cento) relativamente ao Gas 

Natural produzido a partir de depOsitos localizados na Area do Contrato em 

aguas de profundidade igual ou superior a 500 (quinhentos) metros, e uma 

quantidade correspondente a 3% (tres por cento) relativamente ao Petroleo 

Bruto produzido a partir de depOsitos localizados na Area do Contrato em aguas 

de profundidade igual ou superior a 500 (quinhentos) metros; 
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contanto sempre que, para urn Deposit° de Petroleo a taxa do InP1sto sobre a 

Producao do PetrOleo seja uma taxa composta para Gas Natural e uma taxa 

composta distinta para PetrOleo Bruto, quando tal Deposit° de Petr6leo na Area do 

Contrato nao se situe inteiramente numa das categorias de profundidade de Aguas 

estabelecidas nas subalineas i) a iv) da alinea a) do artigo 11.5, sendo essas taxas 

compostas estabelecidas corn base na proporcao do montante de Petroleo estimado 

existente em cada uma das categorias de profundidade de Aguas relevantes, 

determinadas no momento da aprovacao do competente Plano de Desenvolvimento 

e nao ficando sujeitas a posteriores alteracejes; contudo, se urn Plano de 

Desenvolvimento for alterado, entao esse Plano de Desenvolvimento alterado 

podera incluir uma taxa composta revista para Gas Natural e uma taxa composta 

revista para PetrOleo Bruto para esses DepOsitos de PetrOleo na Area do Contrato e 

tais taxas compostas revistas aplicar-se-ao desde o inicio do ano seguinte a data 

em que o Plano de Desenvolvimento alterado for aprovado. No caso de uma revisao 

das taxas compostas conforme anteriormente previsto, em circunstancia alguma 

sera° efectuadas correccoes retroactivas ao montante do Impost° sobre a Producao 

do PetrOleo calculado antes da data de aprovacao do Plano de Desenvolvimento 

alterado. 

b) 	Nos termos do artigo 13 do Regulamento do Imposto sobre a Producao do 

PetrOleo anexo ao Decreto n.° 19/04, de 2 de Junho, ou de legislacao 

subsequente aplicavel, a Concessionaria apresentara ao departamento 

competente do Ministerio das Financas e ao MIREM, ate ao 20.° (vigesimo) dia 

de cada mes civil, uma declaracao relativa ao mes anterior sobre: 

i) a quantidade de Petroleo Bruto e a quantidade de Gas Natural produzida nesse 

rifles civil; 

ii) as quantidades de Petroleo Bruto e as quantidades de Gas Natural vendidas 

nesse mes civil; 

iii) as quantidades de PetrOleo Bruto armazenadas no inicio e no final do mes civil; 
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iv) a quantidade de Petroleo Bruto e a quantidade de Gas Natural inevitavelmente 

perdida; 

v) a quantidade de PetrOleo Bruto e a quantidade de Gas Natural que se tenha 

queimado, escapado, reinjectado ou usado em Operacoes Petroliferas; 

vi) a quantidade de Petroleo Bruto e a quantidade de Gas Natural sobre a qual incide 

o Imposto sobre a Producao do PetrOleo; 

vii) a quantidade a entregar a titulo de Imposto sobre a Producao do Petroleo nesse 

mes civil, bem como os pormenores de calculo da sua liquidacao; e 

viii) quaisquer outras informagoes relevantes para o calculo da liquidacao do 

Imposto sobre a Producao do Petroleo relativo ao Petroleo Bruto e ao Gas 

Natural. 

c) 0 Governo podera, em vez de receber em especie o Imposto sobre a Producao 

do Petroleo referido neste artigo 11.5, mediante notificacao com 180 (cento e 

oitenta) dias de antecedencia, exigir a Concessionaria que pague mensalmente 

ao Governo em dinheiro a totalidade ou parte da percentagem do valor em 

questa°, determinada nos termos do disposto no artigo 11, do Petroleo Bruto 

e do Gas Natural que tenham sido produzidos a partir da Area do Contrato 

nesse mes. 

d) 0 Imposto sobre a Producao do Petroleo relativo a urn determinado mes civil 

corn referencia a Petroleo Bruto e a Gas Natural, bem como os respectivos 

pagamentos em dinheiro, serao entregues ou pagos ate ao final do mes civil 

seguinte. 

e) 0 pagamento em dinheiro da percentagem especificada na notificacao 

efectuada nos termos da alinea c) do artigo 11.5 continuara ate que o 

Governo proceda a uma nova notificacao por escrito nos termos do disposto 

na alinea c) do artigo 11.5, fornecendo a Concessionaria instrucoes revistas. 
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11.6 0 Governo garante que, na Data Efectiva e no que respeita as Operacoes 

Petroliferas ou aos rendimentos derivados das Operacoes Petroliferas, nao existiam 

impostos, direitos aduaneiros, taxas, encargos, emolumentos ou contribuicoes para 

alem dos incluidos na lista de impostos e dos encargos relativamente aos quais a 

Concessionaria e os seus Subcontratados estAo isentos ao abrigo dos artigos 11.2 

e 11.3. 

11.7 No exercicio dos seus direitos e beneficios relativos a isencao de direitos aduaneiros 

sobre a importacao e exportacao estipulados neste artigo, a Concessionaria 

observara todos os procedimentos e formalidades aplicaveis, devidamente impostos 

por lei. 

11.8 Nada nas disposicoes constantes deste artigo 11 devera ser entendido ou 

interpretado como impondo qualquer limitacao ou restricao ao Ambito ou a devida e 

adequada aplicacao da legislacao mocambicana de aplicacao geral que nao 

discrimine ou tenha o efeito de discriminar a Concessionaria, e que disponha, no 

interesse da seguranca, da saude, do bem-estar ou da proteccao do ambiente, no 

sentido da regulamentacao de qualquer categoria de propriedade ou actividade 

desenvolvida em Mocambique; desde que, no entanto, o Governo, ao longo de toda 

a duracao das Operacoes Petroliferas, assegure, de acordo corn o artigo 28, que as 

medidas tomadas no interesse da seguranca, da saude, do bem estar ou da 

proteccao do ambiente estao de acordo corn os padr6es geralmente aceites, em 

cada momento, na indOstria petrolifera internacional e sao razoaveis. 

11.9 No caso de, apOs a Data Efectiva, se verificar a introducao de qualquer outro 

imposto na Republica de Mocambique que nao do tipo previsto no artigo 11 e, em 

consequencia, ocorrer urn efeito adverso de natureza material sobre o valor 

econennico auferido das OperacOes Petroliferas pela Concessionaria, as Partes 

reunir-se-ão logo que possivel apOs esse facto para acordarem as alteracoes a este 

Contrato que assegurem a Concessionaria, apOs essas alteracOes, as mesmas 

vantagens econOmicas das Operacoes Petroliferas que auferiria se essa alteracao 

legislativa nao tivesse ocorrido. 
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A Concessionaria devera pagar os seguintes bonus de producao ao Governo, os quaffs nao 

sera° considerados Custos Recuperaveis para efeitos do Anexo "C" deste Contrato: 

Bonus de Producao a pagar em 

Mares dos Estados Unidos da 

America 

No comeco da Producao Comercial Inicial 

$ 1,000,000.00 

Quando 	a 	producao 	da 	Area 	do 	Contrato 

atingir, 	pela 	primeira 	vez, 	no 	periodo 	de 	urn 

mes, uma media diaria de 25,000 BOE 

$ 1,000,000.00 

Quando 	a 	producao 	da 	Area 	do 	Contrato 

atingir, 	pela 	primeira 	vez, 	no 	periodo 	de 	urn 

mes, uma tranche adicional media de 75,000 

BOE por dia 

$ 5,000,000.00 

Para efeitos deste artigo: 

i) "Comeco da Producao Comercial Inicial" significa a data em que a Producao Comercial a 

partir da Area do Contrato tenha sido mantida por um periodo de 30 (trinta) dias 

consecutivos; e 

ii) "BOE" significa o nunnero equivalente de Barris de PetrOleo Bruto resultantes da 

conversao de Gas Natural em Petroleo Bruto na base de 1 (urn) Barril de PetrOleo Bruto 

para cada 6,000 (seis mil) pes cubicos standard de Gas Natural. 
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Artigo 13 

Regras sobre o Levantamento 

13.1 	a) Sem prejuizo das disposicoes que regulam a producao e venda de PetrOleo, a 

Concessionaria tera direito a levantar e exportar livremente o Petroleo Produzido 

a que tern direito nos termos deste Contrato. 

b) Cada Parte tomara posse do PetrOleo a que tem direito a urn nivel 

aproximadamente regular ao longo de cada ano civil, de modo consistente corn 

as Boas Praticas relativas a Campos Petroliferos. 

c) Ate 90 (noventa) dias antes da data programada para o inicio da Producao 

Comercial, as Partes estabelecerao procedimentos de levantamento abrangendo 

a programacao, armazenamento e levantamento de PetrOleo e quaisquer outras 

materias que as Partes acordem. Tais procedimentos respeitarao as Boas 

Praticas relativas a Campos Petroliferos. 

13.2 Sem prejuizo do disposto no artigo 9.2 ou de instrucoes dadas de acordo corn esse 

artigo, o Governo podera, mediante notificacao a Concessionaria ou ao Operador 

corn uma antecedencia minima de 6 (seis) meses, exigir a Concessionaria ou ao 

Operador que venda em nome do Governo, durante o ano civil seguinte, salvo 

instrucoes em contrario, a totalidade ou qualquer parte do volume do Impost° sobre 

Producao do PetrOleo cobrado em especie e, quando aplicavel, do Petroleo-Lucro 

que nao tenha sido anteriormente atribuido, a que o Governo tern direito ao abrigo 

deste Contrato durante o referido ano seguinte. A quantidade desse Petroleo-Lucro 

que o Governo deseja vender sera especificada na referida notificacao. A 

Concessionaria ou o Operador venders aquela quantidade de PetrOleo no mercado 

livre ao melhor preco que se possa razoavelmente obter e remetera directa e 

imediatamente o produto da venda ao Governo. A Concessionaria ou o Operador 

nao cobrara qualquer comissao ao Governo pela venda do Petroleo do Governo. 
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Artigo 14 

Conservacao do Petroleo e Prevencao de Perdas 

14.1 A Concessionaria, antes de realizar quaisquer perfuracoes, elaborara e submetera a 

analise do MIREM urn programa de pogo que inclua urn piano de emergencia 

concebido para conseguir uma resposta de emergencia rapida e eficaz, em caso de 

explosao ou incendio, fuga, desperdicio ou perda de PetrOleo ou danos nos estratos 

que contem Petroleo. 

14.2 Em caso de explosao ou incendio, fuga, desperdicio ou perda de PetrOleo ou danos 

nos estratos que contem PetrOleo, a Concessionaria notificara o MIREM no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas apOs tomar conhecimento dessa ocorrencia, 

implementando prontamente o respectivo piano de emergencia e apresentando, 

assim que possivel, urn relator-I° completo da ocorrencia ao MIREM. 

14.3 Sem prejuizo das obrigacoes da Concessionaria nos termos do artigo 29, em caso 

de renuncia ou abandono por parte da Concessionaria ou de cessacao dos seus 

direitos nos termos deste Contrato, a Concessionaria, no prazo de 90 (noventa) dias 

apOs a data dessa renuncia, abandono ou cessacao, relativamente a totalidade da 

Area do Contrato ou, consoante o caso, a uma parte da Area do Contrato a que a 

Concessionaria tenha renunciado ou que tenha abandonado: 

a) obturara ou fechara, de forma consistente corn as Boas Praticas relativas a 

Campos Petroliferos, todos os pocos perfurados como parte das Operacoes 

PetroMaras, salvo acordo em contrario entre o MIREM e a Concessionaria. 

b) tomara todas as medidas necessarias, de acordo com as Boas Praticas relativas 

a Campos Petroliferos, no sentido de prevenir danos para a vida humana ou os 

bens de terceiros ou para o ambiente resultantes das condicOes da Area do 

Contrato ou, consoante o caso, de quaiquer parte da mesma, causados por 

Operacoes Petroliferas, condicoes essas que eram, ou corn razoavel diligencia 

deveriam ter sido evidentes na altura da renuncia, abandono ou cessacao. 
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Artigo 15 

Desmobilizacao 

15.1 Se, de acordo corn as expectativas razoaveis da Concessionaria, esta vier a cessar 

a producao de Petri)leo ao abrigo deste Contrato a partir da Area do Contrato, ou se 

o Contrato caducar ou for objecto de revogacao ou renuncia nos termos dos 

procedimentos estipulados neste Contrato e na lei aplicavel, a Concessionaria 

devera submeter a aprovacao do MIREM urn Plano de Desmobilizacao. 0 Plano de 

Desmobilizacao sera elaborado de acordo corn a legislacao aplicavel e devera 

conter, nomeadamente, a seguinte informacao: 

a) detalhes estabelecidos separadamente ern relacao a cada Area de 

Desenvolvimento e Producao, das medidas a adoptar para executar a 

desmobilizacao incluindo, mas sem a isso se limitar: 

i) desmobilizacao de equipamento e instalacoes para cada Area de 

Desenvolvimento e Producao; 

ii)remocao atempada de equipamento e instalacoes que nao sejam necessarias 

para as Operacoes Petroliferas ern curso ern qualquer outra Area de 

Desenvolvimento e Producao; e 

iii) quaisquer outras medidas que possam ser razoavelmente necessarias para 

prevenir perigo para a vida humana, para bens de terceiros ou para o 

ambiente. 

b) estimativas do tempo necessario para concluir as operacoes nos termos do 

piano; 

c) urn orcamento para as operacoes previstas no piano, incluindo detalhes sobre os 

custos de desmobilizacao de equipamento e instalacoes; 

d) urn esquema do programa de trabalhos corn referencia aos custos relacionados a 

serem levantados do Fundo de Desmobilizacao para fazer face aos custos de 

implementacao do piano; e 
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e) 	os estudos ambientais, de engenharia e de viabilidade que possam ser 

necessarios para fundamentar o piano proposto. 

15.2 0 Plano de Desmobilizacao sera elaborado corn observ'encia da legislacao aplicavel 

e das disposicoes do artigo 28 e devera assegurar que a desmobilizacao 

conduzida de uma forma consentanea corn os padroes geralmente reconhecidos 

como aplicaveis na inclustria petrolifera internacional e os padr6es da 

Concessionaria para desmobilizacao. 

15.3 Caso a Concessionaria nao submeta ao MIREM urn Plano de Desmobilizacao no 

prazo previsto, o MIREM podera exigir a Concessionaria, mediante notificacao, que 

esta lhe apresente urn Plano de Desmobilizacao, no prazo de 90 (noventa) dias a 

contar da recepcao da notificacao. Se durante esse prazo nao for apresentado 

nenhum Plano de Desmobilizacao, o MIREM pode solicitar a consultores de nivel 

internacional que elaborem urn Plano de Desmobilizacao. 

15.4 Urn Plano de Desmobilizacao elaborado por urn consultor de acordo corn a 

legislacao aplicavel e este artigo sera implementado pela Concessionaria de acordo 

corn os seus termos, tal como se fosse uma obrigacao da Concessionaria prevista 

no artigo 28. 0 custo de encarregar consultores de engenharia de elaborarem urn 

piano de urn consultor sera devido pela Concessionaria ao Governo. 

15.5 No caso de a Concessionaria considerar que a producao numa Area de 

Desenvolvimento e Producao cessara antes que urn Plano de Desmobilizacao seja 

elaborado, sera° preparadas pela Concessionaria medidas de desmobilizacao para 

essa Area de Desenvolvimento e Producao de acordo corn a exigencia relativa a 

desmobilizacao estabelecida nos artigos 15.3 e 15.4, e quando estas medidas 

forem aprovadas pelo MIREM, produzirao efeitos como uma alteracao ao Plano de 

Desenvolvimento para essa Area de Desenvolvimento e Producao. 

15.6 Ate a data do inicio da producao de Petroleo a partir das reservas localizadas na 

Area do Contrato, a Concessionaria devera abrir, num banco da sua escolha, uma 

conta remunerada a juros ern DOlares dos Estados Unidos da America ou noutra 

moeda mutuamente acordada pelas Partes, que se designara como Fundo de 
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Desmobilizacao, na qual a Concessionaria depositary periodicam4"te, fundos 

destinados a cobertura dos custos de desmobilizacao calculados nos termos deste 

Contrato para cobrir os custos estimados de implementacao de urn Plano de 

Desmobilizacao aprovado. A data da abertura da conta para o Fundo de 

Desmobilizacao, a Concessionaria depositary USD 10.000 (dez mil &dares dos 

Estados Unidos da America) ou quantia equivalente se tiver sido acordada outra 

moeda. 0 banco designado devera ter urn rating de longa duracao de nao menos de 

"AA" de acordo corn a "Standard and Poors Corporation" ou de "Aa2" de acordo 

corn a Moody's Investor Service ou urn rating comparavel de acordo corn uma 

entidade de rating a acordar mutuamente. Sera dada preferencia a bancos em 

Mocambique que apresentem o rating requerido. 

15.7 0 calculo das quantias a serem depositadas no Fundo de Desmobilizac5o para a 

estimativa de futuros custos de Desmobilizacao, sera feito da seguinte maneira: 

a) As estimativas de: (i) das reservas recuperaveis e do programa de producao 

projectado, e (ii) o total dos custos de desmobilizacao corn a solucao de 

desmobilizacao proposta pela Concessionaria, bem como solucoes alternativas 

e razoaveis de desmobilizacao , serao submetidas a aprovacao do MIREM. 

Corn base nas propostas da Concessionaria, o MIREM seleccionara uma 

solucao preliminar de desmobilizacao para servir de base ao calculo dos custos 

de desmobilizacao a serem cobertos por urn Fundo de Desmobilizacao criado 

corn o fim de cobrir tais custos de desmobilizacao. Providencias adequadas 

para as revisOes sucessivas de tais estimativas sera°, quando tal seja 

requerido nos termos deste Contrato, da lei aplicavel, ou julgadas necessarias 

pela Concessionaria face a alteracoes de facto substanciais, tambem ser 

incluidas em qualquer Plano de Desmobilizacao actualizado. 

b) Em qualquer ano civil em que a Concessionaria nao tenha submetido ao 

MIREM urn Plano de Desmobilizacao revisto ou o total estimado dos custos de 

desmobilizacao, a Concessionaria devera actualizar o valor da ultima 

estimativa total de custos de desmobilizacao preliminarmente aprovada pelo 

MIREM por forma a tomar em consideracao a subida de tais custos de 

Desmobilizacao estimados no periodo entre o ano civil em que tais custos 
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foram estimados e o ano civil em curso. Para este efeito, e durante cada ano 

civil, o indice anual de subida do dOlar dos Estados Unidos da America 

aplicavel, tera como base o Indice de Precos ao Produtor para a Perfurac-ao de 

Pocos de Petroleo e Gas, conforme publicado pela Agencia de estatisticas de 

Trbalho dos Estados Unidos (US Bureau of Labour Statistics). 0 Indice anual a 

ser usado no ano "n" sera determinado pela diferenca entre o Indice anual 

referente ao ano em que a ultima estimativa aprovada seja determinada e o 

mesmo indice anual referente a tal ano "n". No caso da Agencia de 

Estatisticas de Trabalho dos Estados Unidos, deixar, por qualquer razao, de 

publicar o Indica de Precos ao Produtor para a Perfuracao de Pocos de Petroleo 

e Gas ou, nos casos em que tenha sido escolhida uma moeda alternativa, as 

Partes determinarao uma fonte alternativa independente internacionalmente 

reconhecida ou urn Indice representativo alternativo. 

15.8 A Concessionaria nao retirara dinheiro do Fundo de Desmobilizacao, salvo corn o 

objectivo de pagar os custos de implementacao de urn Plano de Desmobilizacao 

aprovado, devendo ser remetidas c6pias ao MIREM de todos os extractos 

periodicamente fornecidos pelo banco relacionados corn o Fundo de 

Desmobilizacao. 

15.9 Os pagamentos para o Fundo de Desmobilizacao serao custos recuperaveis de 

acordo corn as disposicoes aplicaveis a este Contrato. 

15.10 Os custos incorridos pela Concessionaria para implementar um Plano de 

Desmobilizacao aprovado serao custos recuperaveis de acordo corn o disposto a 

esse respeito no artigo 9 e, para efeitos de IRPC, serao considerados uma despesa 

operacional, salvo quando, em qualquer caso, tais custos tenham sido financiados 

através de levantamentos do Fundo de Desmobilizacao. 

15.11 Quaisquer fundos remanescentes no Fundo de Desmobilizacao ap6s a conclusao do 

Plano de Desmobilizacao aprovado, serao tratados como PetrOleo-Lucro, devendo o 

saldo remanescente ser partilhado de acordo corn o disposto no artigo 9.7. 
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15.12 No caso de, ao tempo da implementack de qualquer Plano de Desmobilizack, nao 

haver fundos suficientes disponiveis no Fundo de Desmobilizack para financiar as 

operacoes desse piano, o defice sera integralmente satisfeito pela Concessionaria. 

15.13 Corn observancia do disposto artigo 20.2, urn Plano de Desmobilizack aprovado 

devera ser implementado corn prudencia e sem atrasos indevidos. 
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Artigo 16 

Seguros 

16.1 Salvo acordo em contrario entre as Partes, a Concessionaria efectuara e mantera, 

relativamente as Operacoes Petroliferas, todos os seguros exigidos pela lei aplicavel 

da Republica de Mocambique e, consoante o caso, exigidos por outra lei aplicavel, 

assim como quaisquer outros seguros que o MIREM e a Concessionaria possam 

periodicamente acordar. Tais seguros incluirao, pelo menos, seguros contra os 

seguintes riscos: 

a) perdas e danos causados a todas as Instalacoes e equipamentos propriedade da 

Concessionaria ou por esta utilizados nas Operacties Petroliferas; 

b) poluicao causada pela Concessionaria no decurso das OperacOes Petroliferas, 

pela qual a Concessionaria possa ser responsabilizada; 

c) perdas e danos materials ou danos fisicos causados pela Concessionaria a 

terceiros no decurso das OperacOes Petroliferas, pelos quais a Concessionaria 

possa ser responsabilizada a indemnizar o Governo; 

d) o custo de operac6es de remocao de destrocos e de limpeza pela 

Concessionaria apOs urn acidente no decurso das Operacoes Petroliferas; e 

e) a responsabilidade da Concessionaria e/ou do Operador pelos seus trabalhadores 

envolvidos nas Operacoes Petroliferas. 

16.2 Relativamente a Operac6es de Desenvolvimento e Produc5o, a Concessionaria 

apresentara ao MIREM urn programa de implementacao de urn seguro contra 

"Todos os Riscos" que podera cobrir, entre outros, danos fisicos nas instalac6es em 

construcao e montagem, assim como responsabilidades legais emergentes das 

Operacoes de Desenvolvimento e Producao. 
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16.3 Qualquer seguro exigido a Concessionaria nos termos do disposto nos artigos 16.1 

e 16.2 podera, a discricao da Concessionaria e sujeito a aprovacao do MIREM, ser 

disponibilizado através de uma ou mais das seguintes opcoes: 

a) sem seguro quando a prOpria Concessionaria suporte os riscos e nenhum premio 

seja cobrado; contanto que, no caso de perdas ou danos resultantes de um risco 

que a Concessionaria optou por nao segurar, tais perdas ou danos nao sera() 

Custos Recuperaveis para efeitos do Anexo "C" deste Contrato; 

b) seguro através de uma companhia de seguros totalmente detida pelo Operador 

ou pela Concessionaria, caso em que o premio cobrado devera ser conforme aos 

valores praticados no mercado internacional de seguros; 

c) utilizacao pela Concessionaria, para beneficio das Operacoes Petroliferas, de urn 

seguro contratado como parte de uma cobertura global, caso em que o premio 

cobrado devera ser no valor obtido para tal cobertura global; ou 

d) corn observancia do disposto no artigo 19, seguro através de mercados 

internacionais de seguros de acordo corn os valores ar praticados, contanto que: 

i) uma companhia de seguros totalmente detida pelo Operador ou por uma 

Concessionaria possa participar em qualquer seguro ou resseguro contratado 

internacionalmente; e 

ii) a Concessionaria tenha a opcao de colocar a concurso e contratar todos os 

resseguros adequados para qualquer seguro contratado junto de companhias 

de seguros registadas na Republica de Mocambique. 

16.4 A menos que de outra forma seja aprovado pelo MIREM, a Concessionaria colocara 

a concurso aberto todos os seguros renovaveis contratados nos mercados 

internacionais, pelo menos uma vez em cada 3 (tres) anos. 

16.5 A Concessionaria exigira aos seus Subcontratados que efectuem seguros 

equivalentes, do tipo e nos montantes exigidos pela lei e habituais na industria 

petrolifera internacional, de acordo corn as Boas Praticas relativas a Campos 

Petrol Iferos 
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Artigo 17 

Gas Natural 

17.1 A Concessionaria tera o direito de utilizar nas Operacoes Petroliferas na Area do 

Contrato, Gas Natural produzido a partir de jazigos na Area do Contrato, incluindo, 

mas sem a isso se limitar, para a producao de energia electrica, manutencao de 

pressao e operacoes de reciclagem. 

17.2 Os termos e condicoes relativos a utilizacao e producao de Gas Natural Associado 

serao os seguintes: 

a) Caso a Concessionaria opte por processar e vender o Gas Natural Associado, a 

Concessionaria notificara o MIREM desse facto e, para efeitos de recuperacao 

de custos e direito a producao, tal Gas Natural sera tratado pelas Partes da 

mesma forma do que outro Gas Natural. 

b) Caso a Concessionaria opte por nao processar e vender o Gas Natural Associado 

nao utilizado para os fins estipulados no artigo 17.1 ou na aiinea c) infra, o 

Governo podera, sem qualquer pagamento a Concessionaria, mas por sua 

exclusiva conta e risco, recoiher esse Gas Natural no separador de gas/petraleo; 

desde que essa recoiha nao perturbe ou atrase seriamente a conducao das 

Operacoes Petroliferas. 

c) A Concessionaria podera re-injectar qualquer Gas Natural Associado que nao seja 

recolhido pelo Governo nos termos da alinea b) supra, utilizado em Operacoes 

Petroliferas, processado e vendido pela Concessionaria, ou recolhido pelo Governo 

nos termos da alinea b) supra, sendo os custos dessa disposicao recuperaveis, na 

medida em que tal re-injeccao esteja prevista no Plano de Desenvolvimento. 

17.3 Os termos e condic5es relativos ao Programa de Avaliacao e avaliacao comercial, 

da producao e venda de Gas Natural nao Associado ser5o os seguintes: 

a) Aquando da conclusao de urn Programa de Avaliacao relativo a uma Descoberta 

de Gas Natural nao Associado efectuada peia Concessionaria e da apresentacao 
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do relatOrio de avaliacao da mesma, o "Period° de Avaliacao Comercial" tera 

inicio, se a Concessionaria o solicitar, e manter-se-6 em relacao a qualquer Area 

de Descoberta por urn period° de seis (6) anos, opcao essa a ser exercida sob a 

exclusiva discricionariedade da Concessionaria. Mediante requerimento da 

Concessionaria ao Governo, podera ser concedida uma prorrogacao, por urn 

segundo period° de ate dois (2) anos. 0 relatOrio de avaliacao apresentado nos 

termos deste artigo devera incluir as reservas recuperaveis estimadas, pressao e 

taxa de entrega dos projectos, especificacoes de qualidade e outros factores 

tecnicos e econOmicos relevantes para a determinacao de urn mercado para Gas 

Natural disponivel. A Concessionaria pode, a qualquer momento durante o 

Period° de Avaliacao Comercial, informar o MIREM, através de notificacao, 

sobre se o Jazigo Petrolifer° localizado em qualquer Descoberta de Gas Natural 

nao Associado efectuada pela Concessionaria, em relacao a qual tenha sido 

apresentado relatOrio de avaliacao, e comercial. 

b) Caso a Concessionaria nao solicite urn Period° de Avaliacao Comercial nos 

termos da alinea a) supra, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 

apresentacao do relatOrio de avaliacao, a Concessionaria devera informar o 

MIREM, através de notificacao, se qualquer Descoberta de Gas Natural nao 

Associado efectuada pela Concessionaria, em relacao a qual tenha sido 

apresentado urn relatOrio de avaliacao, e comercial. 

Quando a Concessionaria, nos termos deste artigo notificar que a Descoberta de 

Gas Natural nao Associado feita pela Concessionaria e comercial, tal notificacao 

devera, para efeitos deste Contrato, ser considerada uma notificacao de Descoberta 

Comercial. 

17.4 0 Period° de Avaliacao Comercial terminara corn a primeira das seguintes 

ocorrencias: 

a) na data seguinte a da Notificacao de Descoberta Comercial por parte da 

Concessionaria nos termos do artigo 17.3; 
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b) na data em que a Concessionaria voluntariamente renuncie a Area de 

Descoberta a que o Periodo de Avaliacao Comercial se refere; ou 

c) no termo do period° a que a Concessionaria tern direito nos termos do artigo 

17.3. 

17.5 Considera-se que a Concessionaria renunciou a todos os direitos sobre a Descoberta 

de Gas Natural nao Associado quando nao tiver efectuado a notificacao de 

Descoberta Comercial nos termos do artigo 17.3 ate ao final do Period° de 

Avaliacao Comercial ou anterior renuncia aquela parte da Area do Contrato. 

17.6 A Concessionaria sera responsavel por pesquisar oportunidades de mercado e 

procurar desenvolver urn mercado para o Gas Natural nao Associado produzido a 

partir de qualquer Area de Desenvolvimento e Producao e devera vender tal Gas 

Natural nao Associado de forma conjunta, em termos comuns a todas as partes que 

constituem a Concessionaria. Cada contrato para a venda de tal Gas Natural nao 

Associado celebrado pela Concessionaria nos termos deste artigo devera ser 

aprovado pelo MIREM. Ao requerer tal aprovacao, a Concessionaria deve 

demonstrar ao MIREM que os precos e demais condicoes de venda de tal Gas 

Natural representam o valor de mercado que pode ser obtido para esse Gas Natural, 

tendo em consideracao urn custo razoavel de mercado para o transporte do Gas 

Natural desde o Ponto de Entrega ate ao comprador e considerando os diferentes 

usos e mercados que possam ser desenvolvidos para tal Gas Natural. 

17.7 Juntamente corn o seu pedido de aprovacao de qualquer contrato de venda de gas 

nos termos do artigo 17.6, a Concessionaria pode requerer uma prorrogacao do 

Period() de Desenvolvimento e Producao em relacao a qualquer Area de 

Desenvolvimento e Producao da qual venha a ser produzido Gas Natural nao 

Associado para venda nos termos desse contrato de venda de gas, e quando tal 

prorrogacao seja necessaria para facilitar a venda de gas nos termos de tal 

contrato, o MIREM concede-la-a. 
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18.1 Sujeito a apreciacao pelo Governo, por motivos de seguranca, da situacao de 

qualquer individuo que entre na Republica de Mocambique e aos procedimentos e 

formalidades legais relacionados corn a imigracao, o Governo conceders as 

necessarias autorizacoes ou outras aprovacoes necessarias para a contratacao e 

entrada na Republica de Mocambique de Pessoal Expatriado empregue pela 

Concessionaria ou pelos seus Subcontratados para efeitos deste Contrato. 

18.2 Na prossecucao das Operacoes Petroliferas, a Concessionaria procurara, tanto 

quanto possivel, empregar cidadaos da Republica de Mocambique que possuam 

qualificacOes adequadas, a todos os niveis da sua organizacao, como 

Subcontratados ou empregados por Subcontratados. A este respeito, a 

Concessionaria, apOs consulta corn o MIREM, propora e executara urn programa 

eficaz de formacao e emprego para os seus trabalhadores mocambicanos ern cada 

fase e nivel de operacoes, tendo ern conta os requisitos de seguranca e a 

necessidade de manter padr6es de eficiencia razoaveis na realizacao das OperacOes 

Petroliferas. Esses trabalhadores poderao ser formados na Republica de 

Mocambique ou no estrangeiro, conforme imposto pelos programas de formacao 

elaborados pela Concessionaria. 

18.3 A Concessionaria devera cooperar corn o MIREM, no sentido de providenciar a urn 

numero de funcionarios do Governo mutuamente acordado, a oportunidade de 

participar em acc6es de formacao facultadas pela Concessionaria ou qualquer das 

suas Empresas Afiliadas aos seus trabalhadores e especificamente para funcionarios 

do Governo. 

18.4 Por forma a que o MIREM fiscalize o cumprimento das obrigac6es de emprego e 

formacao contidas neste artigo, a Concessionaria apresentara anualmente ao 

MIREM os seus programas de emprego e formacao. 

18.5 A Concessionaria pagara ao Governo a quantia de USD 1,000,000 (urn milhao de 

Mares dos Estados Unidos da America). Este montante sera utilizado como apoio 
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institucional as entidades envolvidas na promocao e administracao das OperacOes 

Petroliferas. Tal pagamento devera ser efectuado ao Governo, de acordo corn as 

instruc6es fornecidas pelo representante do Governo designado neste Contrato, no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da Data Efectiva. 

18.6a) 	Durante o Period° de Pesquisa, a Concessionaria pagara ao Governo urn 

montante adicional de USD 200,000 (duzentos mil DOlares dos Estados Unidos 

da America), por ano, a despender em programas de formacao e apoio 

institucional no seio do Governo. A Concessionaria e o Governo poderao acordar 

mutuamente em actividades de formacao a serem financiadas pela 

Concessionaria. Em tais casos, a quantia de financiamento acordada sera usada 

como credito contra a obrigacao de formacao do ano seguinte. 0 primeiro 

pagamento devera ser efectuado, no aniversario da Data Efectiva deste Contrato 

dentro do Period° de Pesquisa deste Contrato e os pagamentos subsequentes 

sera° efectuados nos aniversarios subsequentes da Data Efectiva. 

b) Durante o Period° de Desenvolvimento e Producao a Concessionaria pagara ao 

Governo o montante de USD 300, 000 (trezentos mil Mares dos Estados 

Unidos da America) por ano a despender em programas de formacao e apoio 

institucional no seio do Governo. A Concessionaria e o Governo poderao acordar 

mutuamente em actividades de formacao a serem financiadas pela 

Concessionaria. Em tais casos, a quantia de financiamento acordada sera usada 

como credit° contra a obrigacao de formacao do ano seguinte. 0 primeiro 

pagamento devera ser efectuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a aprovacao 

do primeiro Plano de Desenvolvimento e os pagamentos subsequentes sera() 

efectuados no aniversario dessa aprovacao. 

18.7 A Concessionaria pagara ao Governo USD 250.000 (duzentos e cinquenta mil 

DOlares dos Estados Unidos da America) destinados a projectos de apoio social para 

os cidadaos da RepOblica de Mocambique, em areas onde sejam efectuadas 

Operacoes Petroliferas. A Concessionaria pode recomendar programas de apoio 

social a financiar pela Concessionaria e, havendo acordo corn o Governo, a quantia 

de financiamento acordada sera usada como credit° contra a obrigacao de apoio 

social do ano seguinte. 0 primeiro pagamento sera efectuado dentro de 30 (trinta) 
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18.9 Os montantes despendidos pela Concessionaria para satisfazer as obrigacoes 

contidas neste artigo sera° custos recuperaveis para efeitos do Anexo "C" deste 

Contrato. 

18.8 A Concessionaria incluira no Plano de Desenvolvimento propostas para as 

actividades necessarias para satisfazer as obrigacOes previstas no artigo 18.3 

durante o Period° de Desenvolvimento e Producao. 

dias da Data Efectiva. Tal quantia anual sera paga pela Concessionaria ate perfazer 

o integral pagamento de urn total de USD 1.000.000 (urn milhao de DOlares dos 

Estados Unidos da America). 
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Artigo 19 

Indemnizacoes e Responsabilidade 

19.1 A Concessionaria devera indemnizar e salvaguardar o Governo relativamente a 

todas e quaisquer reclamacoes contra este apresentadas por terceiros referentes a 

perdas ou danos em pessoas e bens causados pela Concessionaria na conducao das 

Operacoes Petroliferas em que a Concessionaria participe, desde que tais 

reclamacoes sejam devidamente fundamentadas pelos terceiros ou pelo Governo. 

Em caso algum a responsabilidade ao abrigo deste artigo incluira danos punitivos. 

19.2 0 Governo devera indemnizar e salvaguardar a Concessionaria, os seus 

Subcontratados e quaisquer Empresas Afiliadas daquela, relativamente a todas e 

quaisquer reclamacoes apresentadas por terceiros contra a Concessionaria, os seus 

Subcontratados e quaisquer Empresas Afiliadas daquela, referentes a perdas ou 

danos causados em pessoas e bens por actos ou omissoes do Governo, no ambito 

das suss actividades comerciais. 

19.3 Salvo quanto disposto no artigo 19.8, nenhuma Parte do presente Contrato devera 

transigir ou chegar a acordo relativamente a qualquer reclamacao pela qual uma 

outra Parte seja responsavel no ambito do Contrato, sem o previo consentimento 

dessa outra Parte e, caso o faca, a referida indemnizacao nao produzira efeitos em 

relacao a reclamacao objecto de acordo ou transaccao. 

19.4 Nao obstante qualquer disposicao em contrario no presente Contrato, a 

Concessionaria, os seus Subcontratados e quaisquer Empresas Afiliadas daquela 

que executem tais Operacoes Petroliferas por conta da Concessionaria, nao sera() 

responsaveis perante o Governo, e nem o Governo sera responsavel perante a 

Concessionaria, por perdas ou danos indirectos, incluindo, mas sem a isso se 

limiter, incapacidade de producao de PetrOleo, perda de producao ou lucros 

cessantes ou danos punitivos. 

19.5 Sem prejuizo do disposto no artigo 19.4, na conducao de Operacoes Petroliferas 

nos termos do presente Contrato, a Concessionaria sera responsavel por qualquer 

perda ou dano em pessoas e bens sofridos pelo Governo e caused° pela 
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Concessionaria ou por qualquer Empresa Afiliada ou Subcontra5 o no exercicio de 

Operacoes Petroliferas por conta da Concessionaria, se tal perda ou dano resultar 

da falta de cumprimento pela Concessionaria, Empresa Afiliada ou Subcontratado 

dos padroes exigidos por este Contrato. 

19.6 Qualquer reclamacao de terceiros que confira o direito a qualquer uma das Partes 

deste Contrato (a "Parte a Indemnizar"), a ser indemnizada por qualquer uma das 

outras Partes deste Contrato (a "Parte Indemnizadora"), sera prontamente 

notificada as Partes de forma a que a Parte Indemnizadora possa atempadamente 

intervir na reclamacao e prosseguir a sua defesa. Se a Parte a Indemnizar que esteja 

em incumprimento da obrigacao de notificar da reclamacao a Parte Indemnizadora 

e, por isso, nao permita a Parte Indemnizadora prosseguir devidamente a sua 

defesa, perdera os seus direitos a ser indemnizada ao abrigo deste artigo. 

19.7 Se no prazo de 30 (trinta) dias da recepcao da referida notificacao de reclamacao, a 

Parte Indemnizadora notifique a Parte a Indemnizar de que ira assumir a defesa de 

tal reclamacao, a Parte Indemnizadora tera o direito de se defender de tal 

reclamacao, ficando todos os custos inerentes as despesas a seu prOprio cargo, 

através de todos os procedimentos apropriados, incluindo qualquer acordo ou 

transaccao, desde que do acordo nao estabeleca ou resulte na continuidade de 

qualquer responsabilidade ou obrigacao da Parte a Indemnizar, corn referencia a tal 

reclamacao de terceiro. 

19.8 Se a Parte Indemnizadora nao assumir atempadamente a defesa de tal reclamacao, 

a Parte a Indemnizar tera o direito de apresentar a defesa contra a reclamacao de 

terceiro, podendo para o efeito usar de todos os procedimentos apropriados, 

incluindo qualquer acordo ou transaccao, ficando todos os inerentes custos e 

despesas a cargo da Parte Indemnizadora. 
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Artigo 20 

Titularidade 

20.1 A titularidade da quota-parte da Concessionaria do Petroleo Produzido nos termos 

deste Contrato passara para ela a Cabeca do Popo. Subsequentemente, o Governo 

e a Concessionaria sera() comproprietarios do PetrOleo, em partes indivisas, ate que 

cada qual assuma individualmente a titularidade e a entrega da sua quota-parte do 

PetrOleo no Ponto de Entrega. 

20.2 A Concessionaria financiara os custos de todas a instalacoes e equipamento a usar 

nas Operacoes Petroliferas. Em conformidade corn a lei aplicavel e este artigo, a 

Concessionaria tera o direito de usar o referido equipamento, para as Operacoes 

Petroliferas da Concessionaria durante o periodo de duracao deste Contrato e 

qualquer prorrogagoes do mesmo, ate que o mesmo expire, seja renunciado ou 

revogado, caso em que o Governo tera a oppao de, sem necessidade de proceder 

ao pagamento de qualquer compensacao, transferir para si a propriedade sobre as 

referidas instalacoes e equipamento. Caso o Governo opte pela transferencia de tais 

instalacoes e equipamentos para o si ou para uma Pessoa Mocambicana totalmente 

detida ou controlada pelo Governo, a Concessionaria sera liberada de toda a 

responsabilidade ou obrigacao, qualquer natureza, referente a desmobilizacao de 

tais instalacoes e equipamentos, bem como do pagamento de quaisquer fundos 

adicionais para o Fundo de Desmobilizacao. 0 Governo indemnizara a 

Concessionaria por perdas, danos e responsabilidade de qualquer natureza, bem 

como de qualquer reclamacao, accao, ou procedimento intentado contra a 

Concessionaria por qualquer pessoa ou entidade, incluindo, mas nao limitando, por 

qualquer autoridade governamental, decorrente ou relacionada corn, o uso 

continuado de tais instalacoes e equipamentos e a sua desmobilizacao final, bem 

como qualquer falha por parte do Governo ou de pessoa por este designada, de 

proceder correctamente a desmobilizacao das referidas instalacoes e equipamentos. 

20.3 A Concessionaria sera a proprietaria das instalagoes e equipamento necessario 

conexo para o uso nas Operacoes Petroliferas ao abrigo deste Contrato, salvo se o 

Governo aprovar diversamente. As disposicoes do artigo 20.2 supra relativas 

transferencia da propriedade para o Governo nao se aplicam ao equipamento que 
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seja aprovado pelo Governo como pertencente a terceiros. Instalacoes mOveis e 

equipamento propriedade de terceiros estrangeiros poderao ser Iivremente 

exportados da Republica de Mocambique de acordo corn a lei aplicavel e corn os 

termos do respectivo contrato. 

20.4 Sujeitos aos termos e condicoes constantes da lei dos petrOleos aplicavel, terceiros 

poderao ter o direito de usar a capacidade livre, disponivel, nas instalacoes e o 

equipamento necessario conexo, nos termos e condicoes a acordar entre as partes 

e aceitaveis para Governo. Tais termos e condicoes incluirao uma tarifa que 

representara o pagamento a Concessionaria dos custos corn investimentos 

adicionais necessarios para permitir o uso por terceiros, bem como, custos 

operacionais e urn elemento de lucro que reflicta o risco incorrido pelo proprietario 

das instalacties. A tarifa a cobrar a terceiros pelo uso de instalacoes e equipamento 

conexo sera aprovada pelo Governo. Quando a Concessionaria e os terceiros que 

pretendam utilizer as instalacoes nao cheguem a acordo sobre uma tarifa razoavel 

para o uso por terceiros, pudera o Governo estipular tal tarifa. 

20.5 0 uso de instalacoes e equipamento necessario conexo por terceiros s6 tera lugar 

quando tal uso por terceiros nao afectar material e negativamente as Operacoes 

Petrolif eras da Concessionaria e for viavel do ponto de vista tecnico, ambiental e de 

seguranca. 

69 

 

   



Artigo 21 

Direitos de Inspeccao 

0 MIREM tera o direito de, a suas prOprias expensas, salvo no que se refere a transporte e 

alojamento que sera° disponibilizados pela Concessionaria, colocar permanentemente 

representantes seus, devidamente nomeados, nos locais e postos de medicao, desde que 

tais representantes nomeados nao interfiram corn quaisquer Operacoes Petroliferas. 
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22.1 A Concessionaria sera responsavel pela manutencao de registos contabilisticos de 

todos os custos, despesas e creditos das Operacoes Petroliferas de acordo corn o 

disposto no Anexo "C" deste Contrato. Os referidos registos contabilisticos sera() 

conservados na RepUblica de Mocambique. 

22.2 0 MIREM tera o direito de auditar e inspeccionar os registos contabilisticos da 

Concessionaria de acordo corn o disposto no Anexo "C". 

Artigo 22 

Contabilidade e Auditorias 
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Artigo 23 

Confidencialidade 

23.1 Este Contrato, a Documentacao e demais registos, relatorios, analises, 

compilacoes, dados, estudos e outros materials (independentemente da forma que 

revistam, seja ela documental, suporte informatico ou qualquer outra) sac) 

confidenciais (doravante designados por "Informacao Confidencial") e, excepto 

conforme autorizado na legislacao aplicavel ou neste artigo, nao serao divulgados a 

terceiros sem o previo consentimento por escrito de todas as Partes do presente 

Contrato, consentimento esse que nao devera ser negado sem motivo razoavel. 

23.2 Nada neste artigo impedira que o Governo, excluindo as interpretacoes e avaliacoes 

da Concessionaria, revele Documentacao a terceiros: 

a) se disserem respeito a uma area que ja nao constitua parte da Area do 

Contrato; ou 

b) corn o consentimento por escrito da Concessionaria, o qual nao devera ser 

negado sem motivo razoavel, se, na opiniao do Governo , a Documentacao 

possa ter importancia para a avaliacao do potencial de prospeccao de uma area 

adjacente sobre a qual o Governo esteja a oferecer direitos de Pesquisa. 

23.3 As restricoes a divulgacao impostas por este artigo nao se aplicarao a divulgacoes 

efectuadas corn razoabilidade: 

a) se forem necessarias para efeitos de arbitragem, processos ou reclamacoes 

judiciais relacionados corn este Contrato ou corn as Operacoes Petroliferas; 

b) a urn Subcontratado ou consultor no ambito da realizacao de OperacOes 

Petroliferas; 

c) pela Concessionaria ou Operador a terceiros quando tal divulgacao for essencial 

para a conducao segura das Operacoes Petroliferas; 
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d) a uma Empresa Afiliada; 

e) pela Concessionaria a urn terceiro corn o objectivo de celebrar urn contrato para 

troca de dados corn outra entidade a operar ern Mocambique, quando todos os 

dados trocados digam respeito a Operacoes Petroliferas dentro de Mocambique; 

f) por qualquer Pessoa que constitua a Concessionaria a urn potencial cessionario 

de boa fa de uma participacao neste Contrato ou de uma participacao em 

qualquer Pessoa que constitua a Concessionaria; 

g) a terceiros em relacao a venda ou para efeitos de venda ou potencial venda de 

PetrOleo proveniente da Area do Contrato; 

h) a terceiros em relacao corn o financiamento ou potencial financiamento das 

Operacoes Petroliferas; 

i) que sejam exigidas por qualquer legislacao aplicavel ou pelas regras ou 

regulamentos de qualquer bolsa de valores reconhecida em que estejam cotadas 

as accoes da Parte que faz a divulgacao ou de uma das suas Empresas 

Afiliadas; ou 

j) se, e na medida em que, ja forem do conhecimento palico sem que tenha 

havido divulgacao indevida nos termos do presente Contrato. 

Toda a Informacao Confidencial divulgada ao abrigo das alineas b), d), e), f) ou h) 

deste artigo 23.3, se-lo-6 em termos que assegurem que essa Informacao 

Confidencial seja tratada pelo destinatario como confidencial. 

23.4 Nenhuma das Pessoas que constituem a Concessionaria sera obrigada a revelar 

qualquer tecnologia da sua propriedade ou das suas Empresas Afiliadas ou a 

tecnologia propriedade de urn terceiro que tenha sido licenciada as Pessoas que 

constituam a Concessionaria ou ao Operador. 
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Artigo 24 

Cessao 

24.1 Sem prejuizo do disposto no artigo 9.14 e neste artigo, a Concessionaria e, quando 

esta seja constituida por mais do que uma Pessoa, todas as Pessoas que 

constituem a Concessionaria, podera ceder a outra Pessoa os seus direitos e 

obrigacoes ao abrigo do presente Contrato ou uma percentagem indivisa dos 

mesmos. 0 mesmo se aplica a outras cessoes directas ou indirectas de urn 

interesse ou participacao no Contrato, incluindo, inter alia, a cessao de 

participacoes sociais ou qualquer instrumento juridico que confira ou possa conferir 

urn controlo decisivo sobre uma Pessoa que constitua a Concessionaria ou sobre o 

seu Interesse Participativo neste Contrato. Salvo conforme disposto no artigo 24.2, 

uma cessao necessitara do consentimento previo por escrito do Ministro dos 

Recursos Minerals. 

24.2 Nao sera necessario qualquer consentimento do Ministro dos Recursos Minerals 

para o caso de urn cedente que nao se encontre em situacao de incumprimento 

substancial de qualquer dos termos e condicoes do presente Contrato, 

relativamente a uma cessao: 

a) em resultado de uma Notificacao de Cessao feita a urn Participante em 

Incumprimento, nos termos deste Contrato; ou 

b) se necessario para dar efeito aos procedimentos de incumprimento nos termos 

de urn acordo de operacoes conjuntas celebrado em relacao as Operacoes 

Petrolif eras. 

24.3 Cada cessao efectuada nos termos deste artigo se-lo-6 através de instrumento 

escrito a celebrar pelo cessionario em termos segundo os quaffs esse cessionario 

aceite e acorde tornar-se uma Pessoa que constitua a Concessionaria e vincular-se 

aos termos e condicoes deste Contrato, incluindo todos os documentos relevantes 

exigidos por decisao administrativa ou legislacao aplicavel, nao estando sujeita a 

quaisquer encargos ou taxas de transmissao. 
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24.4 Nenhuma unitisacao nos termos deste Contrato ou da legislacao aplicavel, nem 

qualquer ajustamento a parte da Descoberta unitisada atribuida a Area 
	

Contrato 

sera considerada como uma cessao nos termos deste artigo. 
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Artigo 25 

Forca Maior 

25.1 0 incumprimento ou mora no cumprimento, na totalidade ou em parte, pelo 

Governo ou pela Concessionaria, de qualquer obrigacao nos termos do presente 

Contrato, exceptuando as obrigacoes de efectuar pagamentos nos termos do 

presente Contrato, serao justificados quando, e na medida em que, tal 

incumprimento ou mora tenham sido causados por Force Maior. 

25.2 Para efeitos deste Contrato, o termo Force Maior significa qualquer causa ou 

evento, fora do controlo razoavel da Parte que alegue ter sido afectada por esse 

evento e nao imputavel a essa Parte, e que esteja na origem do incumprimento ou 

mora no cumprimento. Sem limitacao do principio geral que antecede, o termo 

Force Maior abrangera fenOmenos ou calamidades naturals incluindo, 

nomeadamente, epidemias, terramotos, tempestades, relampagos, inundaceies, 

incendios, fugas ("blowouts"), guerras declaradas ou nao, invasoes hostis, 

bloqueios, insurreicoes ou disturbios da ordem publica, distOrbios laborais, greves, 

restricoes de quarentena e actos ilicitos do governo. 

25.3 A Parte que reclamar a suspensao das suas obrigagoes nos termos deste Contrato 

corn base em Force Maior: 

a) notificara prontamente as demais Partes por escrito da sua ocorrencia; 

b) tomara todas as medidas razoaveis e legais para eliminar a causa de Force 

Maior, sendo que nada do que aqui esta contido -Fara corn que seja exigido 

Concessionaria que, corn observancia da lei aplicavel, resolve quaisquer 

conflitos laborais que nao em termos satisfatOrios para a Concessionaria; e 

c) apOs a eliminacao ou cessacao do evento de Forca Maior, notificara prontamente 

as demais Partes, tomando todas as medidas razoaveis para o reinicio do 

cumprimento das suas obrigacoes nos termos deste Contrato tao logo quanto 

possivel apOs a eliminacao ou cessacao da Force Maior. 
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25.4 Nos casos em que, nos termos deste Contrato a Concessionaria tenha a obrigacao 

ou o direito de praticar qualquer acto ou executar qualquer programa dentro de urn 

determinado prazo ou os direitos que assistem a Concessionaria nos termos do 

presente Contrato devam subsistir por urn determinado prazo, o prazo especificado 

sera prorrogado por forma a ter em conta qualquer period° durante o qual, por 

motivo de Forca Maior, a Concessionaria tenha estado impossibilitada de executar o 

programa necessario para exercer um direito, cumprir as suas obrigaceies ou gozar 

os seus direitos ao abrigo do presente Contrato. 

25.5 Nos casos em que uma situacao de Forca Maior persista por mais de 15 (quinze) 

dias consecutivos, as Partes reunirao imediatamente para analisarem a situacao e 

acordarem as medidas a adoptar para a eliminacao da causa de Forca Maior e para 

o reinicio, de acordo corn o disposto neste Contrato, do cumprimento das 

obrigacoes ao abrigo do mesmo. 
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Artigo 26 

Regime Cambial 

26.1 A Concessionaria observara sempre os procedimentos e formalidades referentes a 

transaccoes cambiais que estejam ou venham a estar periodicamente em vigor na 

Republica de Mocambique, comprometendo-se o Governo a assegurar que esses 

procedimentos e formalidades nao diminuam de forma alguma os direitos conferidos 

a Concessionaria nos termos dos artigos 26.2 a 26.8. 

26.2 A Concessionaria tera o direito, mas nao a obrigacao de: 

a) 	abrir e manter uma ou mais contas em moeda mocambicana em qualquer 

banco na RepOblica de Mocambique autorizado pelo Banco de Mocambique 

para o efeito e de dispor livremente das quantias al depositadas sem 

restricao. 

Essas contas poderao ser creditadas apenas com: 

i) as receitas resultantes da conversao em moeda mocambicana, nos 

termos da alinea c) do artigo 26.2, de fundos em Mares dos Estados 

Unidos da America depositados nas contas referidas na alinea b) do 

artigo 26.2; 

ii) o saldo nao utilizado das quantias levantadas dessa conta; e 

iii) as quantias recebidas em moeda mocambicana corn respeito a fundos 

relacionados corn as Operacoes Petroliferas, incluindo a venda de 

Petraleo ou qualquer renda, reembolso ou outro credit() recebido pela 

Concessionaria que se apliquem a qualquer encargo lancado as 

contas nos termos deste Contrato. 

b) abrir e manter uma ou mais contas em Mares dos Estados Unidos da America 

ern qualquer banco da Republica de Mocambique autorizado pelo Banco de 

Mocambique para o efeito, a fim de livremente importar e depositar em tais 
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contas os fundos necessarios para a realizacao das Operacoes etrolif ras, 

bem como de dispor livremente das quantias nelas depositadas sem restricao, 

desde que essas contas sejam sempre creditadas apenas corn quantias 

depositadas em DOlares dos Estados Unidos da America; 

c) comprar moeda mocambicana a bancos na Republica de Mocambique, casas 

de cambio, outras instituicoes financeiras, autorizados para o efeito pelo 

Banco de Mocambique. 

	

26.3 a) 	A Concessionaria e o Operador, agindo em representac-ao da Concessionaria, 

terao o direito de abrir e manter ate quatro (4) contas em qualquer banco fora 

da RepUblica de Mocambique (bem como podera abrir e manter contas 

adicionais fora da RepOblica de Mocambique mediante consentimento previo 

do Banco de Mocambique), em qualquer moeda estrangeira, e de dispor 

livremente das somas nelas depositadas sem restricoes, corn fundos 

relacionados corn Operacoes Petroliferas. Porem, essas contas nao sera° 

creditadas corn as receitas da venda de moeda mocambicana sem o 

consentimento previo do Banco de Mocambique a nao ser corn os fundos 

provenientes da venda, na RepCiblica de Mocambique, de PetrOleo ou de 

activos detidos relacionados corn as Operacoes Petroliferas, os quais poderao 

ser creditados nas referidas contas sem necessidade de consentimento previo. 

	

b) 	Salvo no que respeita a fundos de que a Concessionaria necessite para o 

cumprimento das suas obrigacoes nos termos deste Contrato para corn o 

Governo, cujos pagamentos poderao ser efectuados a partir de receitas 

depositadas nessas contas domiciliadas no estrangeiro, a Concessionaria, tera 

o direito de reter no estrangeiro todas as receitas e pagamentos ao abrigo 

deste Contrato recebidos nas referidas contas bancarias, bem como dispor 

livremente dos mesmos sem qualquer obrigacao de converter, no todo ou em 

parte, essas receitas e pagamentos ern moeda mocambicana ou, de outro 

modo, repatriar os mesmos ou qualquer parte deles para a Republica de 

Mocambique; contanto que, sem prejuizo da legislacao aplicavel, o valor 

estimado de impostos incidindo sobre a quota parte do PetrOleo-Lucro da 

Concessionaria sera remetido a uma conta na Republica de Mocambique no 

79 

  

 

t 

   

   

    

    



prazo de 45 dias, e todas as quantias as quais o Governo tenha direito, sera° 

remetidos a RepUblica de Mocambique no prazo de 30 dias,- 

c) Todos os pagamentos ao Governo e a ENH sera° feitos em Mares dos 

Estados Unidos da America,salvo se de outra forma tiver sido acordado pelas 

Partes, através de duas contas bancarias domiciliadas na RepUblica de 

Mocambique,devendo a primiera ser indicada pelo Governo e a outra pela 

ENH. 

d) A Concessionaria sera obrigada a relatar periodicamente a movimentacao das 

contas referidas na alinea a) do artigo 26.3, acima. Especificamente, a 

Concessionaria devera fornecer ao Governo copias dos extractos mensais de 

tais contas. 0 Governo tera o direito de auditar tais contas. As despesas corn 

quaisquer auditorias sera() consideradas custos recuperaveis. A Concessionaria 

devera renunciar os seus direitos de sigilo bancario, em beneficio do Governo, 

em relacao as contas acima referidas, de modo a facilitar tais auditorias. 

26.4 Sem prejuizo de retencao na fonte do imposto devido, todos os Subcontratado nao 

residente e todo o Pessoal Expatriado da Concessionaria, do Operador ou de 

qualquer dos Subcontratados, terao o direito de receber em qualquer moeda que 

nao em moeda mocambicana a totalidade ou qualquer parte das suas remuneracoes 

no exterior da Republica de Mocambique. Todo o pagamento a um subcontratado 

residente sera feita exclusivamente dentro de Mocambique. 

26.5 Este regime cambial nao sera aplicavel a ENH ou ao seu sucessor legal, caso o 

mesmo seja uma Pessoa Mocambicana, enquanto Pessoa que constitui a 

Concessionaria nos termos deste Contrato, estando sujeita ao regime estabelecido 

na legislacao aplicavel. 

26.6 Sem prejuizo do disposto na alinea b) do artigo 26.3, acima, a Concessionaria 

podera receber, transferir e reter no estrangeiro, bem como dispor livremente da 

totalidade ou qualquer parte das receitas realizadas corn a venda da sua quota-parte 

de PetrOleo, incluindo a quota-parte do PetrOleo Bruto destinada a recuperacao de 

custos e o PetrOleo-Lucro a que tern direito. 
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26.7 Sem prejuizo da taxa liberatOria devida, a Concessionaria tera o direito de, 

livremente, declarar e pagar dividendos aos seus accionistas e de transferi-los para 

estrangeiro, nos termos da legislacao aplicavel, 

26.8 0 Governo e a Concessionaria acordarao procedimentos ao abrigo dos quaffs 

despesas comprovadamente realizadas sob egide deste Contrato e que sejam 

custos recuperaveis, bem como outras despesas comprovadamente realizadas que 

sejam classificaveis como despesas de capital sob a lei aplicavel, poderao ser 

contabilizadas para fins de registo de capital, nao obstante a conta a partir da qual 

tal despesa tenha sido realizada. 
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Artigo 27 

Natureza e Ambito dos Direitos da Concessionaria 

27.1 Sem prejuizo de qualquer direito que o Governo possa ter ao abrigo das leis de 

Mocambique, por raz5es imperativas de interesse nacional, de adquirir Petroleo 

pertencente a Concessionaria e do direito do Governo de cobrar Imposto sobre a 

Producao do PetrOleo em especie, nos termos da alinea d) do artigo 11.6, a 

Concessionaria pode, através de exportacao ou por outro meio, Iivremente vender 

ou de outra forma dispor da sua quota-parte do PetrOleo conforme previsto neste 

Contrato. 

27.2 Os direitos conferidos a Concessionaria e aos seus Subcontratados ao abrigo deste 

Contrato incluem o direito de uso e aproveitamento das terras e areas maritimas 

compreendidas na Area do Contrato para efeitos de realizacao das OperagOes 

Petroliferas. Para esse efeito, Concessionaria e os seus Subcontratados podem 

construir e operar os trabalhos, instalacoes, plataformas, estruturas e oleodutos ou 

gasodutos que sejam necessarios. Tais direitos sera° exercidos pela Concessionaria 

desde que, no entanto, o legitimo ocupante de qualquer terra na Area do Contrato 

conserve eventuais direitos que possua de nela apascentar ou pastorear gado ou 

cultivar a superficie das terras, excepto na medida em que essas actividades 

interfiram corn as Operacoes Petroliferas em qualquer dessas areas. Mais ainda, 

corn vista a conducao de Operacoes Petroliferas, a Concessionaria e os seus 

Subcontratados poderao conduzir e operar os trabalhos, instalacoes, plataformas, 

estruturas e oleodutos e gasodutos necessarios na Area do Contrato. Tais direitos 

serao exercidos pela Concessionaria, desde que, no entanto, essas Pessoas 

mantenham os direitos de pesca ou aquacultura que possuam, excepto na medida 

em que essas actividades interfiram corn as Operacoes Petroliferas em tal area. 

27.3 0 direito da Concessionaria de usar a terra, area maritima ou fundo do mar, 

continuara a ser aplicado a areas inicialmente incluidas na Area do Contrato, mas 

subsequentemente objecto de renuncia de acordo corn os termos deste Contrato, 

nos casos em que esse uso seja razoavelmente necessario para realizar as 

Operac5es Petroliferas na Area do Contrato que entao permaneca objecto deste 

Contrato. 
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27.4 Para efeitos de realizacao de Operacoes Petroliferas, a Concessionaria e quaisquer 

Subcontratados terao, a todo o tempo, acesso de entrada e saida na Area do 

Contrato, bem como em qualquer outra area na Republica de Mocambique onde a 

Concessionaria tenha adquirido ou construldo instalacoes, mas sem prejuizo das 

alineas f) e g) do artigo 27.9. 

27.5 Os direitos da Concessionaria ao abrigo dos artigos 27.2, 27.3, 27.4, 27.8 e 27.9 

sera° exercidos de maneira razoavel, por forma a afectar o minim° possivel os 

interesses de eventuais legitimos ocupantes das terras na Area do Contrato. 

27.6 Nos casos em que, no decurso da realizacao de Operacoes Petroliferas na Area do 

Contrato, a Concessionaria perturbe os direitos de eventuais legitimos ocupantes 

das terras ou cause danos as suas coiheitas em crescimento, arvores, construcOes, 

gado ou benfeitorias, a Concessionaria pagara ao legitimo ocupante uma 

indemnizacao por essa perturbacao ou dano, nos termos que possam vir ser 

estabelecidos por via de acordo ou que a Concessionaria venha a ser considerada 

responsavel por pagar por via de uma ordem ou sentenca transitada em julgado de 

urn tribunal ou de urn Orgao arbitral ao abrigo da jurisdicao Mocambicana. 

27.7 Quando, no decurso da realizacao das Operacoes Petroliferas na Area do Contrato, 

forem causadas perturbacoes aos direitos de uma Pessoa que veja os seus campos 

ou zonas de pesca ocupados, as suas actividades de aquacultura limitadas, os seus 

equipamentos de pesca ou de aquacultura transferidos para locals menos favoraveis 

sob urn prisma de gestao de recursos maritimos ou comercial, bem como vejam o 

seu equipamento, as suas capturas ou o seu pescado poluido ou danificado, a 

Concessionaria devera pagar a Pessoa afectada uma indemnizacao relativa a tal 

perturbacao ou dano demonstravel nos termos que possam vir ser estabelecidos por 

via de acordo ou que a Concessionaria venha a ser considerada responsavel por 

pagar por via de uma ordem ou sentenca transitada ern julgado de urn tribunal ou 

de urn Orgao arbitral ao abrigo da jurisdicao Mocambicana. 

27.8 Nos casos em que o montante de qualquer indemnizacao a pagar por forca dos 

artigos 27.6 e 27.7 seja objecto de litigio, a questa° sera submetida a decisao de 
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um perito unico nos termos do artigo 30.6 como se se tratasse de uma questao em 

litigio entre as Partes. 

27.9 Para os efeitos descritos neste Artigo, sao conferidos a Concessionaria os seguintes 

direitos, sujeitos ao e de acordo corn o disposto no programa de trabalhos 

respectivo, bem como na legislacao aplicavel: 

a) fazer furos artesianos, ter liberdade de use da agua e represar aguas de 

superficie, bem como estabelecer sistemas para o fornecimento de agua para as 

Operacoes Petroliferas e para consumo do seu pessoal e Subcontratados; 

b) corn o consentimento de, e sujeito aos termos e condicoes acordados corn 

qualquer Pessoa corn direito a dispor desses minerais, retirar e utilizar nas 

Operacoes Petroliferas na RepUblica de Mocambique materiais tais como 

cascalho, areias, cal, gesso, pedra e barro; na medida em que, essa Pessoa corn 

direito a dispor dos mesmos seja o Governo ou urn organismo estatal; entao, a 

Concessionaria podera usar tais minerals, para as OperacOes Petroliferas de 

acordo corn a legislacao aplicavel; 

c) erigir, instalar, manter e operar motores, maquinaria, oleodutos / gasodutos, 

linhas colectoras, umbilicais, tanques de armazenagem, estacOes de 

compressao, estacoes de bombeamento, casas, edificios e todas as outras 

construcoes, instalacoes, obras, plataformas, instalagoes de serventia e outros 

acessOrios que sejam necessarios a prossecucao das suas Operacoes 

Petroliferas; 

d) erigir, instalar, manter e operar todos os sistemas e instalacoes de 

comunicacoes e transporte, mas nao o devera fazer, salvo para finalidades 

temporarias, sem que sejam submetidos ao Governo e por este aprovados, 

desenhos e localizacoes dos pontos das suas instalacoes segundo condicoes 

razoaveis de instalacao e de funcionamento desses sistemas e instalacOes; 

e) erigir, manter e operar instalac6es portuarias e de terminal para utilizacao 

exclusive nas Operacoes Petroliferas, em conjunto corn os necessarios meios de 
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comunicacao e transporte entre essas instalacoes e qualquer parte da Area do 

Contrato; desde que haja sido primeiro obtido o consentimento do Governo para 

a localizacao dessas obras; 

f) no que respeita a terras localizadas fora da Area do Contrato, ter direito de 

passagem em terras que nao estejam ocupadas corn uso e aproveitamento por 

qualquer Pessoa e, nos casos de terras em ocupacao corn uso e aproveitamento 

do Governo ou de qualquer empresa publica, departamento ou organismo do 

Estado, ter direito de passagem nos termos e condicoes razoaveis que o 

Governo e a Concessionaria venham a acordar; e 

g) no que respeita a terras localizadas fora da Area do Contrato, ter, de outra forma 

que nao a atras referida, o uso da terra necessariamente exigida para a 

realizacao de Operacoes Petroliferas corn o acordo da Pessoa que detenha urn 

direito afectado, incluindo o legitimo ocupante da terra ou, no caso de terras 

nao ocupadas ou terras ocupadas pelo Governo ou qualquer empresa pUblica, 

departamento ou organismo do Estado, nos termos e condicoes razoaveis que o 

Governo venha a definir, sendo que, se a Concessionaria nao conseguir chegar a 

acordo corn a Pessoa afectada quanto aos termos e condicoes para a utilizacao 

de tal direito, incluindo sobre as terras, a Concessionaria notificara 

imediatamente o Governo. Se o uso dos direitos pela Concessionaria for de 

natureza temporaria, nao excedendo 1 (urn) ano, o Governo autorizara esse uso 

temporario mediante depOsito por parte da Concessionaria junto do Governo de 

uma quantia a titulo de indemnizacao a Pessoa que detenha o direito devido pela 

perda do uso e pelos danos aos seus interesses. Se o uso pretendido for 

superior a 1 (urn) ano, o Governo autorizara o uso das terras em questao pela 

Concessionaria mediante depOsito por parte desta junto do Governo de uma 

quantia a titulo de indemnizac5o, tomando as necessarias providencias no 

sentido de conceder a Concessionaria o direito de usufruir desse direito ao 

abrigo da lei no momento em vigor, como se as Operacoes Petroliferas fossem 

em todos os aspectos uma obra de utilidade publica. 

27.10 A Concessionaria estara sujeita aos procedimentos e formalidades impostos pela lei 

aplicavel para o exercicio dos direitos estabelecidos neste artigo. 
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27.11a) Caso o Governo exerca qualquer direito que possa ter ao abrigo das leis 

aplicaveis de, por razoes imperativas ligadas ao interesse nacional, adquirir 

PetrOleo pertencente a Concessionaria, o Governo notificara a Concessionaria 

corn a antecedencia minima de 45 (quarenta e cinco) dias do exercicio desse 

direito e das quantidades que pretende adquirir, devendo a Concessionaria 

fornecer as quantidades objecto dessa notificacao a partir do PetrOleo a que a 

Concessionaria tem direito nos termos deste Contrato no Ponto de Entrega, ou 

outro local que possa vir a ser acordado, ou em outro local dentro da jurisdicao 

Mocambicana designado pelo Governo. Os custos adicionais incorridos pela 

Concessionaria corn vista a entrega de tal Petroleo em qualquer outro local que 

nao no Ponto de Entrega corn instalacoes e equipamento, bem como outros 

custos necessarios relativos a entrega do referido PetrOleo, sera° reembolsados 

a Concessionaria pelo Governo e o custo de quaisquer instalacoes e 

equipamentos novos a serem utilizados para tal entrega sera pago pelo Governo. 

b) 0 Governo pagara a Concessionaria a totalidade do valor de mercado do 

PetrOleo assim adquirido, valor esse determinado de acordo corn o artigo 10. 0 

pagamento do PetrOleo assim adquirido em qualquer mes civil sera efectuado 

ern DOlares dos Estados Unidos da America, no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar do final desse mes civil. A Concessionaria pode receber, transferir para, e 

manter no estrangeiro e dispor livremente da totalidade ou parte dos montantes 

dessa forma pagos. 

c) 0 Governo nao exercera o seu direito de adquirir PetrOleo pertencente 

Concessionaria: 

i) em relacao a qualquer mes, a menos que durante esse mes o Governo esteja a 

receber o Imposto sobre a Producao do PetrOleo integralmente em especie nos 

termos do artigo 11.5; 

ii) a nao ser que esteja tambem a exercer o mesmo direito rateadamente entre 

todos os produtores de PetrOleo na Republica de Mocambique (na medida do 
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possivel tendo em consideracao a localizacao geografica da producao em 

relacao a localizacao geografica das necessidades). 

27.12 0 Governo garante que enquanto este Contrato vigorar: 

a) 0 Governo, as suas delegacoes politicos, departamentos e organismos, na 

medida em que tenham ou possam vir a ter competencia para o efeito, nao 

expropriarao, nacionalizarao ou efectuarao qualquer intervencao relativamente 

aos activos, direitos, interesses ou quaisquer outros bens de qualquer tipo da 

Concessionaria detidos para efeitos das Operacties Petroliferas, incluindo os 

direitos detidos pela Concessionaria nos termos do presente Contrato. 

Sem prejuizo dos direitos do Governo de actuar através do MIREM para 

regulamentar as Operacoes Petroliferas na Republica de Mocambique, para 

efeitos desta garantia, sera considerado que o Governo interveio nos bens ou 

activos da Concessionaria se assumir o poder de direccao ou exercer controle 

efectivo sobre esses bens ou activos (excepto nos casos em que tal ocorra no 

cumprimento de uma sentenca ou no exercicio dos seus direitos como credor 

hipotecario, ou de acordo corn a legislacao sobre falencia, liquidacao ou direitos 

de credores). 

b) No caso de violacao da alinea a) do artigo 27.12, nada do disposto no artigo 

19.5 sera lido ou interpretado como impedindo a consideracao do fluxo 

programado de lucros (se existirem) das Operacoes Petroliferas ao abrigo do 

presente Contrato, para efeitos de determinacao do valor dos bens ou activos 

expropriados, nacionalizados ou objecto de intervencao. 

c) No caso da Lei dos PetrOleos ser revogada ou alterada, o Governo compromete-

se a garantir que este Contrato permanece plenamente em vigor e eficaz, 

contanto que nada nesta disposicao seja interpretado como exigindo que o 

Governo dispense a Concessionaria do cumprimento das disposicoes legislativas 

relativas a Operacoes Petroliferas que possam estar periodicamente em vigor e 

que nao sejam incompativeis corn o presente Contrato. 
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27.13 a) Quando, para efeitos da realizack de OperacOes Petroliferas nos termos do 

presente Contrato, a Concessionaria, o Operador ou os Subcontratados 

requeiram ao MIREM, ao Governo ou a qualquer departamento ou organismo 

estatal ou sua delegack politica, quaisquer aprovacoes, licences, alvaras, 

autorizacoes, consentimentos ou dispensas ou qualquer assistencia, conselho ou 

orientack relativos ao acima exposto, os mesmos, sujeito aos termos e 

condicoes deste Contrato, sera° concedidos ou emitidos corn celeridade e sem 

qualquer atraso indevido. 

b) Sem prejuizo da respective natureza geral, o compromisso estabelecido na alinea 

a) do artigo 27.13 aplicar-se-A a: 

- formalidades relacionadas corn a importack e exportack de bens, incluindo a 

exportack de PetrOleo Produzido nos termos do presente Contrato; 

- formalidades relacionadas corn a utilizack pela Concessionaria de qualquer 

meio de transporte para a movimentack de empregados, equipamentos e 

materials, bem como para a utilizack de instalacoes de comunicacoes e 

portuarias na Republica de Mocambique; 

concessao de autorizacoes ou outras aprovacOes necessaries para a entrada e 

emprego na RepUblica de Mocambique de Pessoal Expatriado; 

concessao de direitos sobre terras ou das autorizacoes ou outras aprovacoes 

necessaries para o use de terras de acordo corn este artigo 27; 

- concessao de direitos para a captack ou use de ague e minerais; 

- procedimentos e formalidades relacionados corn transaccOes cambiais; e 

- aprovack de cess6es e, na medida do necessario, transaccOes relacionadas 

corn as accoes de qualquer Pessoa que constitua a Concessionaria. 

0 Governo agilizara todas as formalidades relacionadas corn o registo da 

ConcessionAria para o exercicio de actividade na Republica de Mocambique, bem 

como corn o registo de todos os arrendamentos, contratos ou outras documentos. 

0 Governo, na medida em que as circunstancias e os recursos o permitam, 

assegurara que a Concessionaria e os seus trabalhadores e bens gozem de razoavel 

protecck na Republica de Mocambique. 
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27.14 No caso de alteracoes na legislacao petrolifera ou em qualquer outra legislacao 

mocambicana que afectem as Operacoes Petroliferas que possam, isolada ou 

cumulativamente, afectar negativamente os beneficios economicos da 

Concessionaria ou do Estado ao abrigo deste Contrato, as Partes encontrar-se-ão 

logo que possivel apOs a ocorrencia de qualquer uma das referidas situacoes corn 

vista a verificar e acordar as alteracoes necessarias efectuar a este Contrato para, 

repOr, o mais prOximo possivel, os beneficios econ6micos que adviriam 

Concessionaria se a alteracao legislativa nao tivesse ocorrido. 

0 disposto neste artigo nao deve ser lido ou interpretadas como impondo qualquer 

limitacao ou restricao ao ambito ou a devida e efectiva aplicacao de legislacao 

mocambicana que nao discrimine, ou tenha o efeito de discriminar, a 

Concessionaria e que vise a proteccao da saude, da seguranca, do trabalho ou do 

ambiente ou que regulamente qualquer categoria de propriedade ou actividade 

conduzida em Mocambique, desde que, no entanto, o Governo, a todo o tempo 

durante o period() das Operac6es Petroliferas assegure que, de acordo corn os 

termos do artigo 31, as medidas tomadas para a proteccao da saude, seguranca, 

trabalho ou ambiente estejam de acordo corn os padr6es razoaveis e geralmente 

aceites na industria petrolifera internacional. 
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Artigo 28 

Proteccao do Ambiente 

28.1 Durante a execucao das Operacoes Petroliferas, o Governo garantira sempre, de 

acordo corn o presente artigo, que as medidas tomadas no interesse da seguranca, 

sande, bem estar ou proteccao do ambiente estao de acordo corn as normas 

geralmente aceites em cada momento na inc:Istria petrolifera internacional e que 

sao razoaveis. 

28.2 Na execucao de Operacoes Petroliferas no ambito do presente Contrato, a 

Concessionaria devera: 

a) de acordo corn normas aceites na industria petrolifera internacional, empregar 

tecnicas, praticas e metodos de operacao actualizados para a prevencao de 

danos ambientais, o controlo de resicluos e a prevenc5o de perdas ou danos 

desnecessarios de recursos naturals; 

b) observar as leis e regulamentos de aplicacao geral, em vigor em cada momento 

na Republica de Mocambique referentes a proteccao do ambiente; e 

c) cumprir estritamente as obrigacoes referentes a proteccao do ambiente que 

tenha assumido nos termos de qualquer Plano de Desenvolvimento aprovado. 

28.3 A Concessionaria compromete-se, para efeitos deste Contrato, a tomar todas as 

medidas necessarias e adequadas, de acordo corn as Boas Praticas relativas a 

Campos Petroliferos, para: 

a) assegurar, se a Concessionaria for de outra forma legalmente responsavel, 

indemnizacoes adequadas por danos a Pessoas ou bens causados pelas 

Operacoes Petroliferas; 

b) evitar danos ambientais irremediaveis a Area do Contrato e terras e areas 

maritimas adjacentes ou vizinhas, causados pelas Operacoes Petroliferas da 

Concessionaria; e 
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c) reabilitar, a expensas suas, todas as areas que sofram danos ambientais 

resultantes das Operaceies Petrolif eras. 

28.4 Se a Concessionaria nao cumprir o disposto nos artigos 28.2 ou 28.3 ou infringir 

uma lei referente a prevencao de danos ambientais, e dessa falta ou infraccao 

resultar qualquer dano ambiental, a Concessionaria tomara todas as medidas 

necessarias e razoaveis no sentido de remediar essa falta ou infraccao e os efeitos 

da mesma. 

28.5 a) Caso o Governo tenha fundamento razoavel para acreditar que quaisquer obras 

ou instalacOes edificadas pela Concessionaria ou operacOes executadas pela 

Concessionaria na Area do Contrato colocam em perigo ou podem colocar em 

perigo Pessoas ou bens de qualquer outra Pessoa ou causam poluicao ou 

prejudicam a vida selvagem ou o ambiente em niveis que o Governo considere 

inaceitaveis, este comunicara a Concessionaria as suas preocupacOes, e o 

Governo e a Concessionaria encetarao de imediato conversacOes para 

acordarem as medidas correctivas que devam ser tomadas pela Concessionaria. 

As referidas medidas correctivas serao empreendidas dentro de urn period° de 

tempo razoavel para reparar qualquer dano e prevenir danos futuros na medida 

do razoavelmente possivel. No caso de se verificar falta de acordo entre o 

Governo e a Concessionaria relativamente a existencia de urn problema do tipo 

descrito no presente artigo ou quanto as medidas correctivas a adoptar pela 

Concessionaria, essa questa° sera remetida para decisao de urn perito Onico nos 

termos do artigo 30.6; 

b) No caso em que qualquer questa° seja submetida a urn perito Cmico nos termos 

da alinea a) do artigo 28.5 a Concessionaria, se tal Ihe for solicitado pelo 

Governo, adoptara medidas temporarias para acolhimento das preocupacoes do 

Governo tal como razoavelmente solicitado pelo mesmo. 

28.6 Sem limitacao de caracter geral do disposto nos artigos 28.2, 28.3, 28.4 e 28.5, a 

Concessionaria fara elaborar, por uma firma de consultoria ou consultores 

individuals aprovados pelo Governo, tendo em consideracao o seu especial 
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conhecimento de materias ambientais, urn estudo de impacto ambiental corn base 

ern termos de referencia determinados pela Concessionaria e a aprovar pelo 

Governo, por forma a estabelecer qual sera o efeito sobre o ambiente, seres 

humanos, vida selvagem ou vida marinha na Area do Contrato ern consequencia 

das Operacoes Petroliferas a realizar no ambito deste Contrato. 

28.7 Se a Concessionaria nao cumprir quaisquer obrigacoes que the sao impostas nos 

termos deste artigo num period° de tempo razoavel, o Governo podera, apOs 

notificar a Concessionaria dessa falta de cumprimento e de the conceder urn 

period° de tempo razoavel para a remediar, tomar as medidas que forem 

necessarias para remediar a falta de cumprimento em causa, recuperando da 

Concessionaria, imediatamente apOs ter tornado essas medidas, todas as despesas 

em que incorra relativamente as mesmas, acrescidas de juros a taxa LIBOR em 

vigor, calculada da data em que tais despesas sejam efectuadas ate ao seu 

reembolso. "LIBOR" significa a taxa anual equivalente a "London Interbank Offered 

Rate" para a media de depOsitos em Mares dos Estados Unidos a 3 (tres) meses, 

capitalizados trimestralmente, pubticada pelo "Wall Street Journal", ou, caso nao 

seja publicada neste, pelo "Financial Times" de Londres. No caso de nao ser fixada 

uma taxa para uma certa data (como fins de semana ou feriados), sera utitizada a 

primeira taxa fixada subsequentemente. 

28.8 A Concessionaria e o MIREM notificar-se-ão mutuamente de quaisquer areas ou 

caracteristicas protegidas ambiental, arqueolOgica ou historicamente, ou de similar 

proteccao, que possam ser afectadas pelas Operacties Petroliferas. 

28.9 Caso as Operacaes Petroliferas devam ser realizadas dentro de qualquer area 

protegida na Area do Contrato, a Concessionaria devera obter para o efeito as 

autorizacoes adicionais do Governo, na medida em que tais sejam exigidas pela lei 

aplicavel. 
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Artigo 29 

RenCuncia e Resoluck) 

29.1 A Concessionaria, mediante notificacao escrita ao MIREM corn uma antecedancia 

nao inferior a 30 (trinta) dias, podera: 

a) se as suas obrigacoes relatives a qualquer Periodo de Pesquisa tiverem sido 

cumpridas, renunciar, em qualquer momento posterior, aos seus direitos 

relativamente a totalidade da Area do Contrato, corn a consequencia de que 

nenhuma nova obrigacao nascera posteriormente; e 

b) renunciar, a todo o tempo, aos seus direitos relativamente a qualquer area que 

seja parte da Area do Contrato, corn a consequencia de que nenhuma nova 

obrigacao nascera posteriormente relativamente a tal area, estabelecendo-se, no 

entanto, que: 

i) renuncia alguma por parte da Concessionaria aos seus direitos sobre qualquer 

parte da Area do Contrato a libertara de quaisquer das suas obrigacOes 

estabelecidas no artigo 4; e 

ii) qualquer area objecto de renuncia sera continuamente delineada por 

meridianos e paralelos de latitude expressa em minutos inteiros de urn grau. 

29.2 Salvo se de outro modo disposto neste artigo, o Governo podera, por meio de 

notificacao a Concessionaria, rescindir este Contrato pelas razoes previstas na 

legislacao aplicavel, incluindo em qualquer dos seguintes casos: 

a) se a Concessionaria se encontrar em situacao de incumprimento substancial dos 

termos e condicoes deste Contrato; 

b) se a Concessionaria nao cumprir, de forma substancial e dentro de urn period° 

de tempo razoavel, qualquer decisao final a que se chegue em resultado de urn 

processo arbitral conduzido nos termos do artigo 30.2 ou, dentro de urn period° 

de tempo razoavel, nao aceitar como final e vinculativa uma decisao de urn 
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perito unico a quem, nos termos deste Contrato, uma qualquer questa() haja 

sido submetida ao abrigo do artigo 30.6; 

c) nos casos em que a Concessionaria a constituida por uma Pessoa e for proferida 

uma ordem ou aprovada uma decisao por urn tribunal de jurisdicao competente 

no sentido da dissolucao da Concessionaria, a menos que a dissolucao tenha 

por finalidade a fusao ou a reestruturacao e o Governo tenha sido notificado 

dessa fusao ou reestruturacao , ou se, sem a aprovacao do Governo, a maioria 

das acc6es da Concessionaria forem adquiridas por terceiros que nao uma 

Empresa Afiliada; ou 

d) se a Concessionaria for constituida por mais do que uma Pessoa e todas as 

Pessoas que constituem a Concessionaria forem, para efeitos da alinea a) do 

artigo 29.3, Participantes em Incumprimento. 

29.3 a) Nos casos em que mais do que uma Pessoa constitua a Concessionaria, 

relativamente a qualquer uma dessas Pessoas (doravante designada neste artigo 

por o "Participante em Incumprimento"), ocorra urn evento do tipo descrito na 

alinea c) do artigo 29.2 ou qualquer uma dessas Pessoas (doravante tambern 

referida como o "Participante em Incumprimento"), se encontre em situacao de 

incumprimento substancial de uma obrigacao ao abrigo deste Contrato que, 

conforme previsto na alit-lea a) do artigo 5.2, constitua uma obrigacao individual, 

o Governo nao tera o direito de rescindir este Contrato nos termos do artigo 

29.2 ou de outra forma, a menos que todas as Pessoas que constituem a 

Concessionaria sejam Participantes em Incumprimento, podendo, no entanto, 

corn observancia do artigo 29.4, apresentar uma notificacao ao Participante em 

Incumprimento (doravante designada por uma "Notificacao de Cessao"). 

b) Nos casos em que tenha sido apresentada uma Notificacao de Cessao a urn 

Participante em Incumprimento, este procedera imediata e incondicionalmente, 

gratuitamente e livre de quaisquer onus, a cessao da sua participacao indivisa 

neste Contrato as demais Pessoas que constituem a Concessionaria (os 

"Participantes Nao Faltosos"), em participacOes indivisas proporcionais as 

participacoes indivisas que os Participantes Nao Faltosos detem neste Contrato, 
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sendo cada urn dos Participantes Nao Faltosos obrigado a aceitar essa cessao. 

Urn Participante Nao Faltoso que aceite essa cessao nao sera responsavel por 

quaisquer obrigacoes do Participante em Incumprimento cedente perante o 

Governo ou quaisquer terceiros, que se tenham constituldo antes da cessao. 

29.4 0 Governo pode rescindir este Contrato ao abrigo do artigo 29.2 ou apresentar uma 

Notificacao de Cessao ao abrigo do artigo 29.3 se: 

a) o Governo 	apresentar uma notificacao 	(a 	"Notificacao") corn uma 

antecedencia nao inferior a 90 (noventa) dias a Concessionaria ou, consoante o 

caso, o Participante em Incumprimento, manifestando a intencao de rescindir 

este Contrato ou de apresentar uma Notificacao de Cessao, especificando, em 

pormenor, na Notificacao, a alegada violacao substancial ou outros fundamentos 

para a rescisao ou entrega da Notificacao de Cessao em que o Governo se 

baseou; 

b) a Concessionaria ou ao Participante em Incumprimento for dado urn prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da recepcao da Notificacao, para prestar quaisquer 

informacoes que deseje ver consideradas pelo Governo; 

c) a Concessionaria ou ao Participante em Incumprimento for dado urn prazo de 60 

(sessenta) dias desde a recepcao da Notificacao para: 

i) corrigir ou eliminar essa violacao substancial ou outros fundamentos 

especificados na Notificacao para rescisao ou para apresentacao de uma 

Notificacao de Cessao; ou 

ii) se essa violacao substancial ou outros fundamentos atras referidos nao 

puderem ser corrigidos ou eliminados no referido period° de 60 (sessenta) 

dias, envidar imediatamente esforcos no sentido de corrigir ou eliminar a 

alegada violacao substancial ou outros fundamentos atras referidos e 

prosseguir diligentemente corn esses esforcos; ou 
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iii) 	sendo impossivel corrigir ou eliminar essa viola* substancial ou outros 

fundamentos atras referidos, pagar uma indemnizacao razoavel ao Governo 

relativamente aos mesmos; e 

d) a Concessionaria ou o Participante em Incumprimento: 

i) nao tiver corrigido ou eliminado no referido prazo de 60 (sessenta) dias 

essa violacao substancial ou outros fundamentos atras referidos nos 

termos da subalinea i) da alinea c) do artigo 29.4; 

ii) nao tiver envidado esforbos diligentes no sentido de corrigir ou eliminar 

essa violacao substancial ou outros fundamentos atras referidos nos 

termos da subalinea ii) da alit-lea c) do artigo 29.4; ou 

iii) sendo impossivel corrigir ou eliminar essa violacao substancial ou os outros 

fundamentos atras referidos, nao tiver pago indemnizacao razoavel no 

referido prazo de 60 (sessenta) dias; 

e a Concessionaria ou o Participante em Incumprimento nao tiver dado inibio a 

arbitragem nos termos do artigo 29.5. 

29.5 Qualquer litigio entre as Partes sobre: 

a) se existem fundamentos ao abrigo do artigo 29.2 com base nos quais este 

Contrato possa ser rescindido; 

b) se existem fundamentos ao abrigo do artigo 29.3 corn base nos quais possa ser 

apresentada Notificacao de Cessao a qualquer Pessoa; 

c) se os requisitos das alineas a), b) e c) do artigo 29.4 foram satisfeitos; ou 

d) se a Concessionaria ou, conforme o caso, o Participante em Incumprimento, 

corrigiu ou eliminou urn fundamento corn base no qual este Contrato possa ser 

rescindido ao abrigo do artigo 29.2 ou possa ser apresentada uma Notificacao de 
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Cessao ao abrigo do artigo 29.3, ou se foi paga indemnizacao total, atempada e 

efectiva relativamente aos fundamentos para rescisao ou para apresentacao de uma 

Notificacao de Cessao que sejam impossiveis de corrigir ou eliminar; 

sera submetido a arbitragem nos termos do artigo 30. 

29.6 a) Nos casos em que a Concessioneria tenha notificado da existencia de urn litigio 

relacionado corn qualquer das questoes especificadas no artigo 29.5, o Governo 

nao podera rescindir este Contrato ao abrigo do artigo 29.2 ate que a questao 

ou questOes em litigio tenham sido resolvidas por uma sentenca arbitral e, nesse 

caso, apenas se a rescisao for consistente corn a sentenca arbitral proferida; 

b) Nos casos em que a existencia de violacao substancial dos termos e condicoes 

deste Contrato diga respeito a uma questao em litigio entre o Governo e a 

Concessioneria que haja sido submetida a decisao de urn perito Onico nos 

termos do artigo 30.6, uma notificacao entregue a Concessionaria nos termos 

do artigo 29.4 nao se podera basear nessa questa() como fundamento para a 

pretendida rescisao deste Contrato ate que o perito Onico tenha decidido a 

questa() e, nesse caso, apenas se o rescisao for consistente corn a forma como 

a questa() foi decidida. 
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Artigo 30 

Consulta, Arbitragem e Perito Independente 

30.1 Para efeitos do presente artigo existem duas partes, o Governo e a Concessionaria. 

30.2 Os litigios sera° resolvidos, se possivel, por negociacao entre as Partes. A 

notificacao da existencia de urn litigio sera efectuada por uma Parte a outra de 

acordo corn o disposto no artigo 35. Caso n5o seja alcancado acordo no prazo de 

30 (trinta) dias apOs a data ern que uma Parte notifique a outra da existencia de urn 

litigio, ou noutro prazo mais extenso que esteja expressamente previsto noutros 

artigos deste Contrato, qualquer uma das Partes tera direito a ver esse litigio 

dirimido por arbitragem ou por urn perito, conforme previsto neste artigo 30. A 

arbitragem e a determinacao por perito, conforme atras referido, constituirao os 

iinicos metodos de decisao de urn litigio ao abrigo deste Contrato. 

30.3 Corn sujeicao ao disposto no artigo 30, e salvo no que respeita a qualquer questa() 

submetida a perito unico nos termos do artigo 30.6, as Partes deverao submeter a 

arbitragem qualquer litigio emergente ou relacionado corn este Contrato que nao 

possa ser resolvido através de negociacao tal como previsto no artigo 30.2, nos 

termos seguintes: 

a) o litigio sera submetido ao Centro Internacional para a Resolucao de Disputas 

sobre Investimento ("International Centre for Settlement of Investment Disputes 

- ICSID - na lingua e sigla inglesa ou o Centro"), para que seja dirimido através 

de arbitragem ao abrigo da Convencao para a Resolucao de Disputas de 

Investimentos entre Estados e Nacionais de outros Estados (a Convencao), nos 

termos das regras de arbitragem da mesma em vigor na Data Efectiva. Fica 

desde ja expressamente convencionado que a transaccao a que este Contrato 

se refere é um investimento; 

b) o local de arbitragem sera em Genebra, Suica e a lei aplicavel ao merito da 

causa sera a lei mocambicana. A arbitragem sera conduzida na lingua inglesa. 

Se, por qualquer motivo, urn tribunal arbitral ICSID se recuse aprovar Genebra 

como o local da arbitragem, o local da arbitragem para esse caso sera o Tribunal 

1 
98 



Permanente de Arbitragem, em Haia. Nao obstante o disposto no artigo 32, a 

versa° em lingua inglesa deste Contrato, assinada pelas Partes, sera utilizada 

como a traducao oficial na instancia arbitral; 

c) caso o litigio nao se verifique entre uma ou mais Partes que sejam nacionais de 

um Estado Contratante, por um lado, e o Governo e/ou a ENH, pelo outro, ou se 

por qualquer motivo o Centro se recuse a registar urn pedido de arbitragem, ou 

urn tribunal arbitral estabelecido nos termos das Regras de Arbitragem da ICSID 

determine que o litigio nao se encontra dentro da jurisdicao do Centro, tal litigio 

devera ser dirimido mediante arbitragem nos termos das Regras de Arbitragem 

da Comissao das Naciies Unidas de Direito Comercial Internacional - CNUDCI 

(United Nation Commission on International Trade Law - UNCITRAL - na lingua 

e sigla Inglesal. Caso sejam aplicadas as Regras de Arbitragem da UNCITRAL, a 

autoridade a apontar sera o Tribunal Permanente de Arbitragem, em Haia. 

d) uma sentenca de urn ou mais arbitros sera definitiva e vinculativa para todas as 

Partes; 

e) o painel arbitral sera composto por 3 (tres) arbitros nomeados de acordo corn as 

Regras da ICSID; contudo, mediante acordo mutuo das Partes, a arbitragem 

podera ser conduzida por urn Onico arbitro designado nos termos das Regras da 

ICSID. A menos que ambas as Partes tenham acordado que o litigio seja 

decidido por urn arbitro Clico, a Parte dernandante designara 1 (urn) arbitro na 

notificacao de arbitragem e a Parte demandada clever& por sua vez, designar 1 

(urn) arbitro nos 30 (trinta) dias seguintes ao registo da notificacao, nos termos 

das Regras da ICSID. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que os 

dois arbitros tiverem aceite as respectivas designacoes, os arbitros assim 

designados acordarao na nomeacao de urn terceiro arbitro, o qual actuara como 

Presidente do tribunal arbitral. Se alguma das Partes nao designar um arbitro 

conforme acima estabelecido ou se os arbitros designados pelas Partes nao 

chegarem a acordo quanto ao terceiro arbitro no prazo acima referido, entao a 

ICSID efectuara as nomeacoes que se mostrarem necessarias nos termos das 

Regras da ICSID. Se ambas as Partes tiverem acordado que o litigio seja 

decidido por urn Onico arbitro, esse arbitro unico sera designado mediante 

)71  
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acordo entre as Partes, sujeito a aceitacao do referido arbitro designado; 

contudo, se as Partes nao chegarem a acordo quanto a nomeacao de urn unico 

arbitro no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do registo da notificacao de 

arbitragem entao, a ICSID, nomeara o arbitro unico de acordo corn as Regras da 

ICSID; 

f) na medida em que tal seja praticavel, as Partes deverao continuar a cumprir os 

termos e condicoes deste Contrato, nao obstante o inicio de uma instancia 

arbitral e a existencia de qualquer litigio pendente; e 

g) o disposto neste artigo 30 continuara em vigor apps o termo deste Contrato; e 

h) Nenhum perito unico ou arbitro do tribunal arbitral, conforme aplicavel, podera 

ter a mesma nacionalidade que qualquer uma das Partes 

30.4 Qualquer sentenca ou decisao, incluindo uma sentenca ou decisao interlocutOria 

proferida em processo de arbitragem conduzido nos termos deste artigo 30, sera 

vinculativa para as Partes, podendo o seu reconhecimento e execucao ser 

promovidos em qualquer tribunal que tenha competencia para o efeito. Cada Parte 

renuncia por este meio, de forma irrevogavel, a qualquer defesa fundada em 

imunidade de soberania e renuncia a invocar imunidade: 

a) relativamente a processos para execucao de qualquer das referidas sentencas 

arbitrais ou decisoes, incluindo, designadamente, imunidade relativa a citacoes 

processuais e a jurisdicao de qualquer tribunal; e 

b) relativamente a imunidade de execucao de qualquer das referidas sentencas 

arbitrais ou decisoes contra os bens da Republica de Mocambique detidos para 

fins comerciais. 

Para efeitos deste artigo 30.4, o termo Partes sera entendido como compreendendo 

cada Pessoa que constitua a Concessionaria. 
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30.5 Quaisquer questoes em litigio de natureza tecnica, que nao digam respeito 

interpretacao da lei ou aplicacao deste Contrato e que devam ser submetidas a urn 

perito Unica nos termos do disposto neste Contrato, incluindo os artigos 10.3 e) e 

28.5 a) deste Contrato e o artigo 2.1 e) do Anexo "C" ou outros assuntos de 

natureza substancialmente equivalente as referidas nos tais artigos (ou qualquer 

outra questa() que as Partes possam de outra forma acordar em submeter ao 

perito), deverao ser suscitadas por uma Parte através de notificacao escrita para 

esse efeito nos termos do artigo 35. Essa notificacao contera uma exposicao do 

litigio e todas as informacoes relevantes corn ele relacionadas. 0 perito Unica sera 

nomeado por acordo mutuo das Partes e sera uma pessoa independente e imparcial 

de reputacao internacional corn qualificacoes e experiencia adequadas. 0 perito 

Unica nomeado actuara na qualidade de perito e nao na de arbitro ou mediador, 

sendo instruido no sentido de procurar resolver o litigio que Ihe a submetido no 

prazo de 30 (trinta) dias epos a sua nomeacao, mas nunca no prazo de 60 

(sessenta) dias apas a sua nomeacao. Apos a escolha do perito Unica, a Parte que 

receber a referida notificacao de submissao da questa° apresentara a sua prOpria 

exposicao contendo toda a informacao que considere relevante quanto a materia 

em litigio. A decisao do perito Unica sera final e vinculativa, nao sendo susceptive! 

de qualquer recurso, salvo em caso de fraude, corrupcao ou inobservancia evidente 

de procedimentos aplicaveis deste Contrato. Se as Partes nao chegarem a acordo 

quanto a nomeacao do perito Unica no prazo de 20 (vinte) dias apas uma das Partes 

ter recebido uma notificacao de submissao da questao nos termos deste artigo, o 

perito Unica sera seleccionado pelo Centro de Especialistas da Camara de Comerico 

Internacional (ICC Centre for Expertise - na sig/a Inglesa), sendo a pessoa assim 

seleccionada nomeada pelas Partes. 

30.6 0 perito Unica decidira qual o processo a adoptar na tomada de decisao, incluindo 

se as Partes deverao apresentar requerimentos ou alegacoes por escrito ou 

oralmente, e as Partes deverao colaborar corn o perito Unica e disponibilizar toda a 

documentacao e informacao que o perito possa solicitar. Sera enviada a outra Parte 

capia de toda a correspondencia, documentacao e informacao disponibilizada por 

uma Parte ao perito Calico e quaisquer requerimentos orais efectuados perante o 

perito Unica deverao ser realizados na presence de todas as Partes, e cada Parte 

tera o direito de resposta. 0 perito Unica podera obter qualquer opiniao tecnica ou 
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profissional independente que considere necessaria. A versa6r—iriglesa deste 

Contrato assinada pelas Partes devera ser utilizada como traducao oficial em 

qualquer decisao tomada pelo perito Unico. Os honorarios e despesas de urn perito 

Unico nomeado nos termos do artigo 30.5 sera° suportados em partes iguais pelas 

Partes. 

30.7 As Partes comprometem-se por este meio a nao exercer qualquer direito de intentar 

uma accao judicial nos termos de qualquer jurisdicao ou lei, visando a anulacao de 

qualquer sentenca arbitral, interlocutOria ou final, que haja sido proferida de acordo 

corn este artigo 30, excepto que nada neste artigo 30.7 sera lido ou interpretado 

como impondo qualquer limitacao ou restricao sobre o direito de qualquer Parte de 

procurar arguir a nulidade de qualquer sentenca arbitral, interlocutOria ou final (a) 

proferida por urn tribunal arbitral ICSID corn base nos fundamentos e nos termos do 

procedimento previsto no artigo 52 da Convencao, ou (b) proferida pelo tribunal 

arbitral nos termos das Regras de Arbitragem da UNCITRAL, corn base nos 

fundamentos previstos no artigo 52 da Convencao. 
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Artigo 31 

Lei Aplicavel 

31.1 Este Contrato reger-se-6 e sera interpretado de acordo corn as leis aplicaveis da 

Republica de Mocambique. 

31.2(a) 0 Governo e a Concessionaria acordam cooperar na prevencao da corrupcao. As 

partes comprometem-se a adoptar as accoes disciplinares administrativas e 

medidas legais celeres no tocante as suas responsabilidades para impedir, 

investigar e formular queixa contra qualquer pessoa suspeita de corrupcao ou de 

qualquer outra conduta abusiva intencional, de acordo corn a legislacao 

nacional. 

(b) Nenhuma oferta, prenda, pagamento ou beneficio de qualquer especie, que 

seriam ou poderiam ser interpretados como constituindo uma pratica ilegal ou 

corrupta, devera ser aceite, directa ou indirectamente, como estimulo ou 

recompensa pela celebracao deste Contrato ou para fazer ou desistir de fazer 

qualquer accao ou tomar qualquer decisao corn relacao a este Contrato. 

(c) 0 acima disposto aplicar-se-6 igualmente a Concessionaria, Empresas Afiliadas, 

seus agentes, representantes, subcontrados ou consultores quando tal oferta, 

prenda, pagamento ou beneficio violar: 

(i) As leis aplicaveis da Republica de Mocambique; 

(ii) As leis do pais de constituicao da Concessionaria ou da principal empresa-

mae da Concessionaria (ou do local principal onde exerce a sua actividade); 

(iii) Os principios descritos na Convencao de Combate ao Suborno de 

Funcionarios Publicos Estrangeiros nas Transaccoes Comerciais 

Internacionais, assinada em Paris, a 17 de Dezembro de 1997, cuja entrada 

em vigor se deu a 15 de Fevereiro de 1999, e nos Comentarios 

Convencao. 
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31.3 As refer8ncias neste Contrato a Iei aplicavel nao prejudicam os direitos das Partes 

ao abrigo do artigo 27.14, nos casos em que tal Iei aplicavel seja a Iei de 

Mocambique. 
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Artigo 32 

Lingua 

Este Contrato foi redigido nas linguas portuguesa e inglesa, tendo sido elaborados 3 (tres) 

exemplares originais de cada texto para assinatura pelo Governo e pela Concessionaria. 

Urn (1) exemplar original assinado de cada texto sera conservado pelas Partes. Tanto o 

texto portugues como o ingles sao vinculativos. No entanto, o texto portugues prevalecera 

em caso de conflito. 
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Artigo 33 

Acordo de Operacoes Conjuntas 

33.1 lmediatamente apOs a celebracao deste Contrato sera assinado pelas Pessoas que 

constituem a Concessionaria urn acordo de operacoes conjuntas. 

33.2 0 acordo de operacoes conjuntas esta sujeito a aprovacao pelo Governo, 

constituindo tal aprovacao uma condicao deste Contrato. 

33.3 Qualquer outro acordo, para alem do acordo de operacoes conjuntas, que seja 

celebrado entre as Pessoas que constituem a Concessionaria relativamente as 

Operacoes Petroliferas devera estar de acordo corn o disposto neste Contrato e 

devera ser apresentado ao MIREM assim que tiver sido celebrado. 
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Artigo 34 

Acordos Futuros 

Fica entendido que qualquer acordo escrito que possa em qualquer momento vir a ser 

celebrado entre a Concessionaria, por um lado, e o Governo, por outro, conforme seja 

necessario ou pretendido no contexto do presente Contrato, sera considerado como tendo 

sido aprovado da mesma forma como se tivesse sido incluido originalmente neste 

Contrato. 
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Artigo 35 

Notificacoes 

35.1 Todas as notificacoes, facturas e outras comunicacOes nos termos do presente 

Contrato considerar-se-ão como tendo sido adequadamente efectuadas ou 

apresentadas se formuladas por escrito e entregues pessoalmente ou por correio 

expresso, ou enviadas por fax e confirmadas por correio expresso, para os 

enderecos indicados no artigo 35.2, tendo os portes associados a respectiva 

entrega dessas notificacoes, facturas e outras comunicacoes sido pagos pelo 

remetente. 

35.2 Todas as referidas notificacoes sera° enderecadas ao Governo ou a Concessionaria, 

conforme o caso, como se segue: 

a) 	Governo 

MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAIS 

Predio Montepio, Avenida Fernao de Magalhaes, n.° 34, 1.° Andar 

Caixa Postal 4724 

Maputo, Mocambique 

A atencao de: Presidente do Institute Nacional de PetrOleo 

Telefone: + 258 21 320 935 

Telefax: + 258 21 430 850 

Eni East Africa S.p.A. 

Via Emilia, 1, - 20097 San Donato Milanese (MI) 

Italia 

Caixa Postal 20097 

A atencao de: 	Presidente 

Telefone: + 39 02 52064582 

Telefax: + 39 02 52063259 
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c) 	Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P. 

Av. 25 de Setembro, 270, Bloco 1 

Times Square, 4° andar 

Caixa Postal 4787 

Maputo, Mocambique 

A atencao de: 	Presidente do Conselho de Administracao 

Telef one: + 258 21 429456 

Telefax: + 258 21 324808 

35.3 Com observancia do disposto no artigo 35.4, cada uma das Partes do presente 

Contrato podera substituir ou alterar o endereco atras indicado através de 

comunicacao escrita as demais. 

35.4 A Concessionaria mantera permanentemente urn endereco em Maputo para efeitos 

de recepcao de notificacoes. 

■ 
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	641  Por: 

EM TESTEMUNHO DE QUE, o Governo e a Concessionaria assinaram este Contrato em 

tr8s (3) exemplares originals, cada urn dos quais nas linguas portuguesa e inglesa, na data 

acima primeiramente referida. 

0 GOVERNO 

Por: 

Espe anca Laurinda Francisco Nhivane Bias 

Ministra dos Recursos Minerals 

Data: 
	

1 ( fL  

ENI EAST AFRICA) S p.A 

Por: 	 7)( 	LL', 

Aldo Napolitano 

Presidente 

Data: 

  

   

EMPRESA NACIONAL DE HIDROCARBONETOS E.P. 

Issufo Anuar Dauto 	dula 

Presidente do Conselho de Administracao 

Data: 
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ANEXO A 

DISCRICAO DA AREA DO CONTRATO 

PONTOS Latitude S Longitude E 

N 10° 06' 42" 41° 00' 

0 10° 05' 29" 41° 02' 01" 

P 10° 05' 29" 41° 45' 

Q 12° 00' 41° 45' 

M 12° 00' 41° 00' 
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ANEXO B 

MAPA DA AREA DO CONTRATO 
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ANEXO "C" 

PROCEDIMENTOS CONTABILISTICOS E FINANCEIROS DO CONTRATO 
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Anexo C Procedimento Contabilistico e Financeiro do Contrato 

0 presente Anexo constitui parte integrante do Contrato de Concessao para Pesquisa e 

Produgao datado de de Dezembro de 2006, concedido pelo Governo da Republica de 

Mogambique a Eni East Africa S.p.A e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, (ENH) 

E.P (doravante referido como o "Contrato"). 



	

Seccao 1 	Disposigoes Gerais 

	

1.1 	Definigoes 

Para efeitos destes Procedimentos Contabilisticos e Financeiros do Contrato, os termos 

aqui utilizados que estejam definidos na lei aplicavel e no Contrato, terao o mesmo 

significado quando usados neste Procedimento Contabilistico e Financeiro do Contrato. 

	

1.2 	Relatorios de Apresentagao Obrigatdria pela Concessionaria 

(a) No prazo de 90 (noventa) dias da Data Efectiva, a Concessionaria submetera ao 

Governo uma proposta esquematica de pianos de contas, registos e relatorios 

operacionais, que devera estar em conformidade corn a lei mocambicana 

aplicavel, corn os principios contabilisticos geralmente aceites e reconhecidos e 

consistentes corn as melhores praticas da inclustria petrolifera internacional. 

Dentro de 90 (noventa) dias da recepgao da supra referida submissao, o 

Governo clever& ou indicar a sua aceitagao da proposta, ou requerer que sejam 

efectuadas revisoes a mesma. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias da 

aprovagao pelo Governo das propostas da Concessionaria, a Concessionaria e o 

Governo acordarao no esquema do piano de contas, registos e relatorios 

operacionais, os quais descreverao as bases do sistema e procedimentos 

contabilisticos a serem desenvoividos e utilizados ao abrigo do Contrato. Logo 

que alcangado o acordo, a Concessionaria preparara e entregara expeditamente 

ao Governo, cOpias formais dos pianos de contas exaustivos relativos as fungOes 

de contabilidade, registos e relatOrios, e permitira ao Governo examinar os seus 

manuais, se existentes, e rever os procedimentos que sac), e que serao, 

observados no ambito do Contrato. 

(b) Sem prejuizo do principio geral supra, a Concessionaria a obrigada a elaborar 

corn regularidade relatOrios relativos as OperagOes Petroliferas, nomeadamente: 

(i) RelatOrio de Produgao (ver Secgao 5 deste Anexo); 

(ii) Relatorio do Valor da Produgao e do Produgao sobre a Produgao de 

Petroleo (ver Secgao 6 deste Anexo); 

(iii) Relatorio de Recuperagao de Custos (ver Secgao 7 deste Anexo); 

(iv) RelatOrio de Despesas e Receitas (ver Secgao 8 deste Anexo); 

(v) RelatOrio Anual Final (ver Secgao 9 deste Anexo); 

(vi) RelatOrio do Orgamento (ver Secgao 10 deste Anexo); 



(vii) 	Pianos a Longo Prazo (ver Seccao 11 deste Anexo); 

(c) Todos os relatOrios e declaracoes sera° elaborados em conformidade corn o 

disposto no Contrato na lei aplicavel e, quando nao existam quaisquer 

disposicoes aplicaveis em qualquer destes, em conformidade corn os principios 

contabilisticos geralmente aceites e reconhecidos, consistentes corn as melhores 

praticas da indOstria petrolifera internacional. 

1.3 	Lingua e Unidades de Conta 

(a) As contas sera° mantidas em dOlares do Estados Unidos da America e qualquer 

outra moeda que seja exigida nos termos da lei aplicavel. Para efeitos de 

recuperacao de custos, a moeda de referencia sera o DOlar dos Estados Unidos 

da America. As medidas exigidas nos termos deste Anexo, serao efectuadas em 

unidades metricas e barris. A lingua utilizada sera a Inglesa e qualquer outra 

lingua que possa ser exigida nos termos da lei aplicavel. Quando necessario, 

para clarificacao, a Concessionaria tambern podera manter contas e registos em 

outras linguas, unidades de medida e moedas. 

(b) Pretende-se corn estes Procedimentos Contabilisticos e Financeiros que nem o 

Governo, nem a Concessionaria, obtenham qualquer ganho ou sofram qualquer 

perda corn a variacao de cambio em detrimento, ou ern beneficio, do outro. No 

entanto, caso ocorra qualquer ganho ou perda ern consequencia de uma 

conversao de moeda, esta sera creditada ou debitada as contas ao abrigo do 

Contrato. 

(c) Os montantes recebidos e custos e despesas efectuados em Meticais 

Mocambicanos ou em &flares dos Estados Unidos da America, sera° 

convertidos de Meticais Mocambicanos para dOlares dos Estados Unidos da 

America ou vice versa, com base na media das taxas de cambio de compra e de 

venda entre as moedas em questa°, tais como publicadas pelo Banco de 

Mocambique ou nos termos da lei aplicavel, prevalecentes no dia da transaccao 

efectiva, no qual tais montantes sao recebidas e os custos e despesas sac) 

pagos, ou como venha a ser acordado entre as Partes. 



1.4 	Pagamentos 

(a) Salvo nos casos previstos nas Subseccoes 1.4 (b) e (c), todos os pagamentos 

entre as Partes, excepto se diversamente acordado, sera° efectuados em 

Mares dos Estados Unidos da America e através de um banco designado por 

cada parte corn direito a receber urn pagamento. 

(b) 0 pagamento de quaisquer impostos devidos pela Concessionaria sera 

efectuado nos termos do Contrato e da lei aplicavel. 

(C) 
	

A liquidacao da obrigacao da Concessionaria corn relacao ao Imposto sobre a 

Producao do PetOleo e a quota parte do Governo no PetOleo Lucro, sera 

efectuada de acordo corn o Contrato. 

(d) 	Todas as quantias devidas por uma Concessionaria ao Governo ao abrigo do 

Contrato, durante qualquer mes civil, vencerao juros por cada dia que tais 

quantias estejam ern atraso durante tal mes, acumulados trimestralmente a uma 

taxa anual igual a taxa media Interbancaria oferecida ern Londres para depositos 

a 3 (tres) meses, (LIBOR "London Interbank Offered Rate"), acrescida de 1% 

(urn por cento), para depOsitos em dOlares dos Estados Unidos da America, 

conforme publicada pelo "Wall Street Journal" ou, caso nao seja publicada neste, 

pelo "Financial Times" de Londres. Caso uma taxa nao seja publicada para uma 

determinada data (como fins de semana ou feriados), sera usada a primeira taxa 

publicada subsequentemente. 

1.5 	Direitos de Auditoria e Inspeccao do Governo 

(a) 	ApOs urn aviso previo de 30 (trinta) dias a Concessionaria, a entidade 

competente do Governo tera o direito de auditar as contas e os registos da 

Concessionaria mantidos nos termos das disposicoes do Contrato relativamente 

a cada ano civil, dentro do prazo de 3 (tres) anos do final de cada ano civil em 

questa°. 0 relatOrio de auditoria relativo as contas de qualquer ano civil, sera 

submetido a Concessionaria dentro do prazo de 3 (tres) anos do final de tal ano 

civil. Para efeitos de auditoria o Governo podera examinar e verificar, ern 

momentos razoaveis, todos os encargos e creditos relacionados corn as 

Operacoes Petroliferas, tais como livros e movimentos contabilisticos, registos 

materiais e quaisquer outros documentos, correspondencia e registos 

necessarios para auditar e verificar os encargos e creditos. Mais ainda/Os 

as 
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auditores terao o direito de, corn relagao a tal auditoria, mediante notificacao 

efectuada corn uma antecedencia razoavel, visitar e inspeccionar todos os locais 

de trabaiho, unidades de producao, instalagoes, armazens e escritOrios da 

Concessionaria que estejam ao servico das Operagoes Petroliferas, incluindo 

visitar o pessoal associado a essas operagaes. 

(b) 	Sem prejuizo do caracter definitivo dos assuntos, tal como descritos na 

Subseccao 1.5 (a), todos os documentos referidos nessa Subseccao deverao ser 

mantidos e disponibilizados para inspeccao do Governo pelo periodo de tempo 

que se encontre prescrito na lei aplicavel. 

(c) Caso o Governo nao proceda a uma auditoria corn respeito a urn determinado 

ano civil, ou proceda a auditoria, mas nao emita o relatOrio de auditoria dentro do 

prazo estipulado na Subseccao 1.5 (a) supra, considerar-se-6 que o Governo 

nao apresentou quaisquer objeccoes a RelatOrio de Recuperacao de Custos 

preparada e mantida pela Concessionaria e tal Relatorio de Recuperacao de 

Custos sera tida como verdadeira e correcta para efeitos de Recuperagao de 

Custos no ano civil em questao, salvo nos casos de erro material, fraude ou 

conduta dolosa. Nos casos em que o Governo proceda a uma revisao e emita 

urn relatOrio de auditoria, o Governo sera tido como nao tendo apresentado 

qualquer objeccao a RelatOrio de Recuperagao de Custos e tal RelatOrio de 

Recuperagao de Custos sera considerada como verdadeira e correcta para 

efeitos de Recuperacao de Custos no ano civil em questao, corn respeito a cada 

item que nao seja sujeito a excepcao em tal relatOrio de auditoria, na ausencia 

de erro material, fraude ou conduta dolosa. 



Secgao 2 Classificagao, Definicao e Afectagao de Custos e Despesas 

De acordo corn a lei aplicavel, todas as despesas relacionadas corn as OperagOes 

Petroliferas sera° classificadas, definidas e afectas, como se segue: 

2.1 	Custos de Pesquisa 

"Custos de Pesquisa" consistirao em todos os custos directos e custo indirectos 

imputados e incorridos na procura de PetrOleo na Area do Contrato, incluindo, 

nomeadamente: 

(a) Levantamentos e estudos aereos, geofisicos, geoquimicos, paleontologicos, 

geologicos, topograficos e sismicos e suas interpretagoes. 

(b) Perfuragao de pogos de reconhecimento por testemunhagem (core hole drilling) 

e perfuragao de pogo de agua. 

(c) Mao-de-obra, materiais e servigos usados na perfuragao de pogos corn o 

objectivo de encontrar novos Jazigos Petroliferos ou corn o fim de avaliar a 

dimensao de Jazigos Petroliferos ja descobertos, na medida ern que tais pogos 

nao estejam completados como pogos de produgao. 

(d) Instalagoes utilizadas somente como suporte de tais fins, incluindo estradas de 

acesso e informagao geolOgica e geofisica adquirida. 

(e) Custos corn Servigos imputados as Operagoes de Pesquisa, nos termos do 

disposto na Subsecgao 2.4 destes Procedimentos Contabilisticos. 

(f) Despesas Gerais e Administrativas afectas as Operagoes de Pesquisa, nos 

termos do disposto na Subsecgao 2.5 deste Procedimento Contabilistico. 

2.2 	Despesas de Investimento em Desenvolvimento e Produgao 

"Despesas de Investimento ern Desenvolvimento e Produgao" consistirao em todas as 

despesas incorridas nas Operagoes de Desenvolvimento e Produgao, incluindo, 

nomeadamente: 



I 

(a) Perfuragao de pogos que estejam completados como pogos em produgao e 

perfuragao de pogos corn vista a produgao de urn Jazigo Petrolifero ja 

descoberto, independentemente de tais pogos se encontrarem secos ou em 

producao. 

(b) Corn pletamento de pogos por via de instalagao de tubagem de revestimento ou 

equipamento ou de outro modo, apOs a perfuragao de urn pogo corn o objectivo 

de utiliza-lo para efeitos de produgao. 

(c) Custos intangiveis de perfuragao, tais como, mac,  de obra, material consumivel e 

servigos sem qualquer valor residual, que sejam incorridos corn a perfuragao e 

aprofundamento de pogos para efeitos de produgao. 

(d) Os custos de instalagoes nos campos tais como linhas de fluxo, unidades de 

produgao e tratamento, equipamento da cabega do pogo, equipamento de sub-

superficie, sistemas de recuperagao aperfeigoados, plataformas maritimas, 

instalagoes de armazenagem de PetOleo, term inais e cais de exportagao, portos 

e instalagoes conexas e estradas de acesso para actividades de produgao. 

(e) Estudos de engenharia e concepgao para instalageies nos campos. 

(f) Custos corn Servigos afectos as OperagOes de Desenvolvimento e Produgao, tal 

como disposto na Subsecgao 2.4 deste Procedimento Contabilistico. 

(g) Despesas Gerais e Administrativas afectas as Operagoes de Desenvolvimento e 

Produgao, tal como disposto na Subsecgao 2.5 deste Procedimento 

Contabilistico. 

	

2.3 	Custos Operacionais 

"Custos Operacionais" consistirao ern todas as despesas incorridas corn as Operagoes 

Petroliferas apOs o inicio da Produgao Comercial, que nao sejam Custos de Pesquisa, 

Despesas de Investimento em Desenvolvimento e Produgao, Despesas Gerais e 

Administrativas e Custos corn Servigos, incluindo, nomeadamente: 

(a) 	Operagao, assistencia, manutengao e reparagao pogos de produgao e de 

injecgao e todas as instalagoes no campo concluidas durante as Operagoes de 

Desenvolvimento e Produgao. 



(b) Planeamento, producao, controlo, medical° e teste do fluxo de Petroleo assim 

como a recolha, arrecadacao, tratamento, armazenamento e transporte do 

Petraleo do Jazigo Petrolifero para o Ponto de Entrega. 

(c) 0 saldo das Despesas Gerais e Administrativas e Custos corn Servicos nao 

imputados as Operacoes de Pesquisa ou as Operacoes de Desenvolvimento e 

Producao. 

2.4 	Custos corn Servicos 

"Custos corn Servicos" consistirao nas despesas directas e indirectas para apoiar as 

Operacoes Petroliferas incluindo, armazens, escritarios, acampamentos, cais, navios, 

veiculos, equipamento motorizado rolante, aeronaves, instalacoes de incendio e 

seguranca, oficinas (workshops), instalacoes de ague e de saneamento, centrals 

electricas, alojamentos, instalacoes comunitarias e recreativas e mobilia, ferramentas e 

equipamento utilizados nessas actividades. Os custos corn Servicos ern quaiquer ano 

civil incluirao a totalidade dos custos incorridos nesse ano para adquirir e/ou construir 

tais instalacoes, bem como os custos anuais para manter e operar as mesmas. Todos 

os custos corn Servicos serao regularmente imputados tal como especificado na 

Subseccao 2.1 (e), 2.2 (f) e 2.3 aos Custos de Pesquisa, Despesas de Investimento em 

Desenvolvimento e Producao e aos Custos Operacionais. 

Os Custos corn Servicos incorridos durante o period° corn inicio na Data Efectiva ate a 

data da aprovacao pelo MIREM do primeiro Plano de Desenvolvimento para uma 

determinada Area de Desenvolvimento e Producao, sera° integralmente afectos aos 

Custos de Pesquisa. Corn inicio na data da aprovacao pelo MIREM, do primeiro Plano 

de Desenvolvimento para uma determinada Area de Desenvolvimento e Producao e, 

caso seja necessario imputar os Custos corn Servicos a, ou entre, Operacoes 

Petroliferas, tal imputacao sera efectuada numa base equitativa de acordo corn a lei 

aplicavel. Caso nao exista acordo, tal afectacao sera decidida por um perito Unica, nos 

termos do Artigo 30 do Contrato. 

A Concessionaria entregara juntamente corn cada Plano de Desenvolvimento proposto, 

uma descricao dos seus procedimentos de imputacao dos Custos corn Servicos. 
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2.5 	Despesas Gerais e Administrativas 

"Despesas Gerais e Administrativas" consistirao em: 

(a) Todas as despesas com o escritorio principal, escritorios de campo e custos 

gerais e administrativos na Republica de Mocambique, incluindo, 

nomeadamente, servicos de supervisao, contabilidade e de relacoes laborais. 

(b) Um encargo geral por servicos prestados fora de RepUblica de Mocambique para 

cobrir as Operacoes Petroliferas e para consuitoria e assistencia ao pessoal, 

incluindo servicos financeiros, juridicos, contabilisticos e de relacoes laborais. 

Este encargo constituira 5% (cinco por cento) dos Custos do Contrato, ate US$ 

5,000,000 (cinco milhoes de dOlares dos Estados Unidos da America), 3% Ores 

por cento) dessa parte dos Custos do Contrato, entre US$ 5,000,000 (cinco 

milhoes de &flares dos Estados Unidos da America) e US$ 10,000,000 (dez 

milhoes de dOlares dos Estados Unidos da America) e 1,5% (urn virgule cinco 

por cento) dos Custos do Contrato que excedam US$ 10,000,000 (dez milhOes 

de &flares dos Estados Unidos da America). Os custos do Contrato aqui 

referidos incluirao todos os Custos de Pesquisa, Despesas de Investimento em 

Desenvolvimento e Producao, Custos Operacionais e Custos corn Servicos. 

(c) Tal como especificado nas Subseccoes 2.1 (f), 2.2 (g) e 2.3, todas as Despesas 

Gerais e Administrativas serao regularmente afectadas aos Custos de Pesquisa, 

Despesas de Investimento em Desenvolvimento e Producao e aos Custos 

Operacionais. 

As Despesas Gerais e Administrativas incorridas durante o periodo corn inicio na Data 

Efectiva e termo na data da aprovacao pelo MIREM, do primeiro Plano de 

Desenvolvimento para uma determinada Area de Desenvolvimento e Producao, sera° 

integralmente afectadas aos Custos de Pesquisa. Corn inicio na data da aprovacao pelo 

MIREM, do primeiro Plano de Desenvolvimento para uma determinada Area de 

Desenvolvimento e Producao e, caso se tome necessario afectar Despesas Gerais e 

Administrativas a, ou entre, Operacoes Petroliferas, tal imputacao sera efectuada numa 

base equitativa acordada entre as partes nos termos da lei aplicavel. Caso nao 

cheguem a acordo, tal afectacao sera decidia por um perito Onico, nos termos do Artigo 

30 do CPP. 
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A Concessionaria entregara juntamente corn cada proposta de Plano de 

Desenvolvimento, uma descricao dos seus procedimentos de afectagao das Despesas 

Gerais e Administrativas. 

2.6 	Fundo de Desmobilizacao 

Para efeitos dos custos relacionados corn a implementagao de urn Piano de 

Desmobilizacao, sera estabelecido urn Fundo de Desmobilizacao para cada Area de 

Desenvolvimento e Producao, corn inicio no trimestre da ocorrencia de qualquer uma 

das seguintes situacifies: 

a) o PetrOleo Produzido alcance 50% do agregado dos recursos recuperaveis, 

tal como estipulado num Plano de Desenvolvimento aprovado e em qualquer 

sucessiva reavaliacao de tais reservas recuperaveis iniciais; ou 

b) 5 (cinco) anos antes da caducidade ou renuncia deste Contrato, ou de use de 

qualquer instalacao corn vista a extraccao de PetrOleo de uma Area de 

Desenvolvimento e Producao dentro deste Contrato. 

A Concessionaria atribuira, por cada trimestre subsequente no qual tenha sido 

produzido PetrOleo, a titulo de Custos Operacionais, uma parte dos futuros custos de 

desmobilizacao estimados. 

A quantia a ser depositada no Fundo de Desmobilizacao para urn trimestre, sera 

considerada de Custos Operacionais, sujeita a limitagao de Recuperacao de Custos 

prevista no artigo 9.5 do Contrato e sera caiculada como se segue: 

QD = (ECA X (EPR/CPP)) — DFB 

sendo que: 

QD 	representa a quantidade de fundos a serem transferidos para o Fundo de 

Desmobilizacao, com respeito ao trimestre reievante; 

ECA representa a estimativa de custos de operagoes de abandono, 

estabeiecidas nos termos do Plano de Desmobilizacao; 
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EPR representa a estimativa de reservas remanescentes de Petroleo a serem 

recuperadas no final do trimestre em que tenha sido aberto o Fundo de 

Desmobilizacao; 

CPP representa a producao cumulativa de Petroleo no final do trimestre em 

que tenha sido aberto o Fundo de Desmobilizacao; 

DFB representa o saldo do Fundo de Desmobilizacao no final do trimestre 

anterior. 

If 



ANEXO F 

ACORDO DE OPERACOES CONJUNTAS 



Seccao 3 Custos, Despesas, Encargos e Creditos da Concessionaria 

3.1 	De acordo com a Lei Aplicavel, custos recuperaveis sem aprovagao 

adicional do Governo 

Sem prejuizo do disposto no Contrato e na lei aplicavel, a Concessionaria 

incorrera e pagara os seguintes custos e despesas referentes as Operagoes 

Petroliferas. Tais custos e despesas sera° classificados sobre os titulos referidos 

na Secgao 2. Tais custos e despesas sac) recuperaveis pela Concessionaria nos 

termos do Contrato. 

(a) Direitos de Superficie 

Compreende todos os custos directos atribuiveis a aquisigao, renovagao 

ou renuncia de direitos de superficie, adquiridos e mantidos em vigor 

para a Area do Contrato. 

(b) Custos de Mao-de-Obra e Associados 

(i) remuneragaes e salarios brutos, incluindo bOnus e prernios dos 

trabaihadores da Concessionaria directamente envolvidos nas 

Operagoes Petroliferas, independentemente da localizagao 

desses trabaihadores, sendo certo que, relativamente ao pessoal 

que dedique apenas parte do seu tempo as Operagoes 

Petroliferas, somente a parte proporcional correspondente as 

remuneragoes, salarios e beneficios acess6rios aplicaveis. 

(ii) os custos da Concessionaria corn relagao a pagamentos por 

licences, ferias, doenga e incapacidade aplicaveis as 

remuneragoes e salarios debitaveis ao abrigo do nilmero (i) supra. 

(iii) Despesas ou contribuigOes efectuados em cumprimento de 

avaliagoes ou obrigagoes impostas pelas leis da Republica de 

Mocambique, que incidam sobre os custos da Concessionaria 

corn remuneragoes e salarios debitaveis ao abrigo do nOrnero (i) 

supra. 

(iv) 0 custo da Concessionaria corn pianos estabelecidos para os 

trabaihadores, de seguro de vide, hospitalizagao, reforma e outros 



beneficios de natureza similar, usualmente concedidos aos 

trabaihadores da Concessionaria. 

(v) Despesas razoaveis dos trabalhadores da Concessionaria corn 

viagens e pessoais, incluindo aquelas incorridas corn viagens e 

deslocagao de trabalhadores expatriados e das suas familias 

destacados para a Republica de Mocambique, despesas que 

devem estar ern conformidade corn as praticas correntes da 

Concessionaria. 

(vi) Quaisquer impostos da Republica de Mogambique sobre o 

rendimento das pessoas singulares, incorridos pelos 

trabalhadores e pagos ou reembolsados pela Concessionaria. 

(c) Transports 

Os custos corn o transports de trabaihadores, equipamento, materiais e 

provisoes necessarios para a execugao das Operagoes Petroliferas. 

(d) Despesas corn Servigos 

(i) Contratos corn Terceiros 

Os custos reais corn contratos para a prestagao de servigos 

tecnicos ou de outra natureza, celebrados pela Concessionaria 

corn terceiros, para as Operagoes Petroliferas, incluindo corn as 

Empresas Afiliadas que tenham contratado corn a Concessionaria 

para prestar servicos normalmente prestados por terceiros, sao 

recuperaveis desde que os pregos pagos pela Concessionaria 

nao sejam mais altos que os normalmente cobrados por outros 

fornecedores internacionais ou nacionais, por trabalho e servigos 

comparaveis. 

(ii) Empresas Afiliadas da Concessionaria 

Sem prejuizo das despesas a serem efectuadas nos termos da 

Subsecgao 2.5, no caso de servigos prestados as Operagoes 

Petroliferas por uma Empresa Afiliada da Concessionaria, tais 



servicos sera° prestados ao abrigo de contratos de prestacao de 

servicos celebrados entre a Concessionaria e as Empresas 

Afiliadas e os precos sera° efectuados corn base nos custos reais 

e sera° competitivos. 0 valor cobrado nao sera superior aos 

precos mais favoraveis cobrados pela Empresa Afiliada a 

terceiros, por servicos comparaveis, em termos e condigoes 

similares, noutro local. A Concessionaria especificara a parte dos 

debitos que constitui a proporcao afecta dos custos gerais corn 

material, gestao, tecnicos e de outra natureza imputados por tal 

Empresa Afiliada e a quantia que represents o custo directo corn 

a prestacao dos servicos em questa°. Se necessario, podera ser 

obtida dos auditores da Empresa Afiliada prova certificada da 

base dos precos cobrados. 

(e) 	Material 

(i) 	Principio Geral 

Na medida em que seja praticavel e consistente corn os requisitos 

operacionais eficientes, econ6micos e internacionalmente aceites, 

somente sera adquirido ou fornecido pela Concessionaria para 

use nas Operacoes Petroliferas, o material que seja necessario 

para use num futuro relativamente previsivel e na medida em que 

tal aquisicao, ou fornecimento, esteja de acordo corn o Contrato. 

(iii) Garantia do Material 

A Concessionaria nao garante o material para alem da garantia do 

fornecedor ou do fabricante e, em caso de material ou 

equipamento defeituoso, qualquer ajustamento recebido dos 

fornecedores/fabricantes ou dos seus representantes sera 

creditado nas contas ao abrigo do Contrato. 

(iv) Valor do material debitado as contas ao abrigo do Contrato 

(a) 	Salvo quando diversamente se dispuser na alinea b) infra, 

o material adquirido pela Concessionaria para use nas 

OperacOes Petroliferas sera avaliado de forma a incluir o 
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preco facturado, deduzindo os descontos comerciais e de 

pagamento a pronto (se existentes), despesas corn 

compras e aprovisionamento, acrescidas do frete e 

despesas de expedicao entre o local do fornecimento e o 

local de envio, frete para o porto de destino, seguros, 

impostos, direitos aduaneiros, despesas consulares e 

outros encargos cobraveis sobre material importado e, 

quando aplicavel, despesas de manuseamento e 

transporte do local de importacao para o armazern ou local 

das operacoes, e os seus custos nao deverao exceder 

aqueles actualmente prevalecentes em transacoes 

normals de boa fe a terceiros num mercado de 

concorrencia (arm's lenght). 

(b) 	Materials adquiridos a Empresas Afiliadas da Concessionaria 

serao cobrados aos precos especificados em (1) e (2) infra. 

(1) Material novo (condicao "A") sera avaliado ao preco 

corrente internacional, o qual nao devera exceder o preco 

prevalecente praticado em transacoes normais de boa fe a 

terceiros num mercado de concorrencia (arm's lenght). 

(2) Material usado (condicoes "B" e "C") 

(I) 	material que esteja em boa condicao, de utilizacao, 

pronto a funcionar e apropriado para reutilizacao 

sem necessidade de reparacao, sera classificado 

como condicao "B" e debitado por 75% (setenta e 

cinco por cento) do custo corrente de materials 

novos conforme definido em (1) supra. 

(ii) 	material que nao possa ser classificado como 

condicao "B", mas que: 

(a) 

	

	apps reparado vir a ser utilizado na sua 

funcao original, como material born de 

segunda-mao condicao "B", ou 
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(b) 	possa ser usado na sua funcao original, 

mas substancialmente nao apto para 

recuperacao, 

sera classificado como condicao "C" e debitado por 

50% (cinquenta por cento) do custo corrente de 

material novo, tal como definido em (1) supra. 0 

custo corn a reparacao sera debitado ao material 

reparado, na medida em que o valor do material 

correspondente a condicao "C", acrescido do custo 

de reparacao, nao exceda o valor do material 

condicao "B". 

(iii) Material que nao possa ser classificado como 

condicao "B" ou condicao "C", sera debitado a urn 

valor correspondente com o seu estado de uso. 

(iv) material envolvendo custos de montagem, sera 

debitado a percentagem aplicavel, de acordo corn a 

sua condicao, do preco corrente desmantelado de 

material novo, tal como definido em (1) supra. 

(v) Quando o uso de material seja temporario e a sua 

prestacao as Operacties Petroliferas nao justifique 

a aplicacao do criterio de reducao do preco, tal 

como aqui prevista em 2 (ii), tal material sera 

debitado numa base que resultara num debit° 

liquido nas contas ao abrigo do Contrato, 

consistente corn o valor do servico prestado. 

(f) 	Rendas, Direitos e Outros Apuramentos 

Todas as rendas, tributos, impostos, encargos, taxas, contribuicoes e quaisquer 

outros montantes apurados e encargos impostos pelo Governo, pelas suas 

subdivisoes politico-administrativas, agencias ou representacoes, corn relacao 

as Operacoes Petroliferas e pagos directa ou indirectamente pela 

Concessionaria, corn excepcao do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas que tenha incidido sobre a Concessionaria. 
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(g) Seguros e Perdas 

Prernios de seguros e custos incorridos corn seguros contratados de acordo corn 

o Contrato, sendo que, caso tais seguros tiverem sido total ou parcialmente 

colocados junto a uma Empresa Afiliada da Concessionaria, tais prernios e 

custos serao recuperaveis somente na medida do geralmente cobrado por 

empresas seguradoras concorrentes, que nao uma Empresa Afiliada da 

Concessionaria. Sera° recuperaveis ao abrigo do Contrato, os custos e perdas 

incorridos ern consequencia de eventos que nao sejam cobertos, e na medida 

daquilo que nao seja coberto, por seguro obtido ao abrigo do Contrato. 

(h) Despesas Legais 

Sao recuperaveis todos os custos e despesas de contencioso e servicos 

juridicos ou servicos conexos, que sejam necessarios ou adequados para a 

obtencao, perfeicao, retencao e proteccao da Area do Contrato e corn contester 

ou intentar accties judiciais que envolvam a Area do Contrato ou qualquer 

reclamacao de terceiro emergente de actividades ao abrigo do Contrato, ou 

quantias pagas corn respeito a servicos juridicos necessarios ou adequados para 

a proteccao do interesse conjunto do Governo e da Concessionaria. Quando 

sejam prestados servicos juridicos relativamente aos referidos assuntos, por 

advogados empregados ou avencados da Concessionaria ou de uma Empresa 

Afiliada da Concessionaria, a respectiva remuneracao sera incluida na 

Subseccao 3.1 (b) ou 3.1 (d) supra, conforme aplicavel. 

Custos de Formacao 

Todos os custos incorridos pela Concessionaria corn a formacao dos 

seus trabalhadores localizados ern Mocambique e envolvidos nas 

OperagOes Petroliferas relativas a actividades na Area do Contrato e 

quaisquer outras accoes de formacao requeridas ao abrigo do Contrato 

ou da lei aplicavel. Pagamentos efectuados nos termos do Artigo 18.5 e 

do Artigo 18.6 do Contrato. 

(j) 	Despesas Gerais e Administrativas 



Os custos descritos na Subseccao 2.5 (a) e o encargo descrito na 

Subseccao 2.5 (b). 

(k) 	Os custos corn qualquer garantia exigida pelo Governo nos termos do 

Contrato. 

(I) 
	

Pagamentos para o Fundo de Desmobilizacao e custos incorridos para a 

desmobilizacao, nos termos da lei aplicavel e do Contrato. 

	

3.2 	Custos recuperaveis apenas corn a aprovacao do Governo 

Juros, taxas e encargos relacionados, incorridos corn emprestimos comerciais 

contraidos pela Concessionaria para as Operacoes Petroliferas, desde que tais 

juros, taxas e encargos relacionados, sejam consistentes corn juros, taxas e 

encargos relacionados normalmente pagos por emprestimos dessa natureza, 

nao podendo a sua aprovagao ser negada sem motivo razoavel. 

	

3.3 	Custos nao recuperaveis no ambito do Contrato 

(a) Custos corn a comercializacao do Petroleo ou custos coal o transporte do 

PetrOleo para alem do Ponto de Entrega. 

(b) Custos corn arbitrageur e corn o perito independente, nos termos do 

Artigo 30 do Contrato. 

(c) Impost° Sobre a Producao do PetrOleo e Impost° Sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas. 

(d) Multas e sangoes impostas por qualquer autoridade publica na RepOblica 

de Mocambique, ou ern outro local. 

	

3.4 	Custos Recuperaveis e Dedutiveis 

A determinacao sobre se os custos e despesas aqui expressos sac), ou nao 

recuperaveis, sera valida apenas para este Contrato e nao sera interpretada 

como afastando a Concessionaria da possibilidade de deduzir tais quantias no 

c6mputo do seu rendimento liquido proveniente das Operacoes Petroliferas, para 

19 



20 

efeitos do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas ao abrigo da lei 

aplicavel. 

	

3.5 	Creditos ao abrigo do Contrato 

Os rendimentos liquidos provenientes das seguintes transaccoes serao, nos 

termos da lei aplicavel, creditados nas contas ao abrigo do Contrato: 

(a) Os rendimentos liquidos provenientes de qualquer seguro ou reclamacao 

relacionada corn as Operacoes Petroliferas ou quaisquer activos 

debitados as contas no ambito do Contrato, quando tais operagOes ou 

activos tenham sido segurados e os seus premios debitados as contas ao 

abrigo do Contrato. 

(b) Receita recebida de terceiros pelo use de propriedade ou bens debitados 

as contas no ambito do Contrato. 

(c) Qualquer ajustamento recebido pela Concessionaria dos 

fornecedores/fabricantes ou dos seus representantes, em relacao a 

material defeituoso cujo custo tenha sido previamente debitado pela 

Concessionaria as contas no ambito do Contrato. 

(d) Rendas, reembolsos ou outros creditos recebidos pela Concessionaria 

que se apliquem a qualquer debit° que tenha sido feito as contas ao 

abrigo do Contrato. 

(e) As quantias recebidas por materiais inventariados ao abrigo do Contrato 

e subsequentemente exportados da Republica de Mocambique, sem 

terem sido usados nas Operacoes Petroliferas. 

(f) Despesas legais debitadas as contas nos termos da Subseccao 3.1 (h) e 

subsequentemente recuperadas pela Concessionaria. 

	

3.6 	Duplicagao de debitos e creditos 

Sem prejuizo de qualquer disposicao em contrario nestes Procedimentos 

Contabilisticos e Financeiros, pretende-se que nao exista qualquer duplicagao de 

debitos ou creditos nas contas ao abrigo do Contrato. 



Seccao 4 	Registos e Avalinao de Activos 

A Concessionaria mantera registos detalhados dos bens em use nas OperagOes 

Petroliferas nos termos da lei aplicavel e das praticas correntes nas actividades 

de pesquisa e producao da indirstria petrolifera internacional. A Concessionaria 

procedera, corn periodicidade razoavel, o inventario dos bens ao abrigo do 

Contrato, mas no minimo uma vez por ano, no que refere a bens moveis, e uma 

vez cada 5 (cinco) anos, no que se refere a bens imoveis. A Concessionaria 

notificara o Governo por escrito, corn a antecedencia minima de 30 (trinta) dias, 

da sua intencao de proceder ao referido inventario e o Governo tera o direito de 

estar representado quando se proceda a tal inventario. A Concessionaria 

especificara claramente quais os principios corn base nos quais se baseou a 

avaliacao do inventario. Em caso de cessao de direitos ao abrigo do Contrato, a 

Concessionaria podera, a pedido do cessionario, proceder a urn inventario 

especial desde que os custos corn tal inventario sejam suportados por este 

Ultimo. 
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Seccao 5 	Relatorio de Producao 

5.1 	Apos o inicio da produce() comercial da Area do Contrato, a Concessionaria 

submetera ao Governo urn relatOrio de produce° mensal (doravante referida 

como a "RelatOrio de Producao"), demonstrando a seguinte informagao para 

cada Area de Desenvolvimento e Producao: 

(a) A quantidade de Petroleo Bruto produzido. 

(b) A quantidade de Gas Natural produzido. 

(c) As quantidades de PetOleo utilizadas nas operacoes de perfuracao e 

produce° e bombagem e para instalagoes de armazenagem no campo; 

(d) As quantidades de Gas Natural queimado. 

(e) A quantidade de stocks de Petroleo detidos no 'nick) do mes. 

(f) A quantidade de stocks de Petroleo detidos no fim do mes. 

(g) Qualquer outra informagao relevante que possa ser requerida pela lei 

aplicavel. 

5.2 	0 RelatOrio de Producao referente a cada mes civil devera ser submetida ao 

Governo ate 7 (sete) dias uteis apos o final do respectivo mes civil. 



	

Seccao 6 	Valor da Producao e Relatorio do Imposto sobre a Producao de 

Petroleo 

	

6.1 	A Concessionaria preparara um relatorio abrangendo a determinagao do valor 

justo de mercado do Petroleo Bruto e Gas Natural, respectivamente, produzidos 

durante cada mes civil e o valor do Imposto sobre a Producao de PetrOleo a 

pagar ao Governo. 0 referido relatorio devera conter a seguinte informagao: 

(a) As quantidades e pregos realizados pela Concessionaria em resultado 

das vendas a terceiros, de PetrOleo Bruto e Gas Natural, 

respectivamente, efectuadas durante o mes civil em questao. 

(b) As quantidades e pregos realizados pela Concessionaria em resultado 

das vendas, que nao a terceiros, de Petroleo Bruto e Gas Natural, 

respectivamente, efectuadas durante o mes civil em questao. 

(c) A quantidade de stocks de PetrOleo Bruto e, se aplicavel, Gas Natural, no 

final do mes civil anterior. 

(d) A quantidade de stocks de Petroleo Bruto e, se aplicavel, Gas Natural, no 

final do mes civil em questao. 

(e) 0 valor total devido a titulo de Imposto sobre a Produgao de PetrOleo e 

Gas Natural, respectivamente, para o mes civil. 

(f) Informagao disponivel a Concessionaria, quando solicitada pelo Governo, 

corn relagao aos pregos do PetrOleo Bruto ou do Gas Natural produzido 

pelos paises com maior produgao e exportagao de petroleo, incluindo 

pregos dos Contratos, descontos e premios, e pregos obtidos nos 

mercados a vista (spot markets). 

	

6.2 	0 relatOrio do Valor da Produgao e do Imposto sobre a Produgao de PetrOleo 

referente a cada mes civil, sera submetido ao Governo no maxim° ate 30 (trinta) 

dias ap6s o final desse mes civil em questao. 
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Seccao 7 	Relatorio de Recuperagao de Custos 

7.1 	A Concessionaria preparara, corn referencia a cada trimestre, urn relatOrio de 

recuperagao de custos (doravante referida como a "RelatOrio de Recuperagao de 

Custos"), contendo a seguinte informacao: 

(a) Custos recuperaveis transportados do trimestre anterior, se existentes. 

(b) Custos recuperaveis para o trimestre em questa°. 

(c) Totalidade de custos recuperaveis para o trimestre em questa() 

(Subseccao 7.1 (a) e Subseccao 7.1 (b)). 

(d) Quantidade e valor do PetrOleo de Custo adquirido proporcionalmente em 

PetrOleo Bruto e Gas Natural e utilizada pela Concessionaria para o 

trimestre em questa°. 

(e) Custos do Contrato recuperados para o trimestre em questa°. 

(f) Valor acumulado total de custos do Contrato recuperados ate ao final do 

trimestre em questao. 

(g) Valor de custos recuperaveis do Contrato a serem transportados para o 

pr6ximo trimestre. 

7.2 	0 Relatorio de Recuperacao de Custos de cada trimestre sera submetido ao 

Governo no maxim° ate 30 (trinta) dias apOs o final desse trimestre. 

1J f  / 
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Seccao 8 	Relatorio de Despesas e Receitas 

8.1 	A Concessionaria preparara corn respeito a cada trimestre, um relatorio de 

despesas e receitas no ambito do Contrato (doravante referida como a "Relatorio 

de Despesas e Receitas"). 0 RelatOrio fare distincao entre Custos de Pesquisa, 

Despesas de Investimento em Desenvolvimento e Producao, Custos 

Operacionais, custos de desmobilizacao e o saldo do Fundo de Desmobilizacao 

e identificara os maiores itens de despesas dentro dessas categorias. 0 relatorio 

demonstrara o seguinte: 

(a) Despesas e receitas reais referentes ao trimestre em questao. 

(b) Valor acumulado das despesas e receitas para o ano orcamentado em 
questao. 

(c) 	Ultima previsao de despesas cumulaveis no final do ano. 

(d) VariacOes entre o orcamento previsional e a Ultima previsao e respectivas 

explicacties. 

8.2 	0 RelatOrio de Despesas e Receitas de cada trimestre sera submetida ao 

Governo ate ao maxima de 30 (trinta) dias epos o final desse trimestre. 
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Seccao 9 	Relatorio Anual Final 

A Concessionaria preparara um Relatorio Anual Final. 0 relatOrio contera 

informacao tal como disponibilizada no Relatorio de Produgao, RelatOrio do Valor 

da Produgao e do Imposto sobre a Produgao do PetrOleo, Relatorio de 

Recuperagao de Custos e RelatOrio de Despesas e Receitas, mas sera baseada 

nas quantidades reais de Petroleo produzido e despesas incorridas. Na base 

deste relatOrio, quaisquer ajustamentos necessarios sera° efectuados aos 

pagamentos feitos pela Concessionaria no ambito do Contrato. 0 Relatorio 

Anual Final referente a cada ano civil, sera submetida ao Governo no prazo de 

60 (sessenta) dias do final do ano civil ern questa°. 



Secgao 10 Relatorio do Orgamento 

10.1 A Concessionaria preparara urn relaterio do orgamento anual (doravante referida 

como "Relatorio do Orgamento"). Tal relatorio fara distincao entre Custos de 

Pesquisa, Despesas de Investimento em Desenvolvimento e Producao e Custos 

Operacionais devendo demonstrar o seguinte: 

(a) Previsao de despesas e receitas para o ano orgamentado nos termos do 

Contrato. 

(b) Previsao de despesas acumuladas e receitas para o final do referido ano 

orgamentado. 

(c) Urn anexo demonstrando as rubricas individuals mais importantes 

compreendidas na previsao de Despesas de Investimento em 

Desenvolvimento e Producao, para o referido ano orgamentado. 

10.2 0 Relatorio do Orgamento sera submetido ao Governo corn relagao a cada ano 

orgamentado no minim° 90 (noventa) dias antes do inicio do ano a que se 

referir, salvo no primeiro ano do Contrato, caso em que o Relatorio do 

Orcamento sera submetido dentro de 30 (trinta) dias da Data Efectiva. 

10.3 A Concessionaria e o Governo reconhecem que poderao vir a ser necessarias 

alteracoes aos detalhes do RelatOrio do Orgamento em fungao das 

circunstancias existentes e que nada aqui contido limitara a flexibilidade de 

proceder a tais alteragOes. Em consistencia corn o exposto anteriormente, 

estabelece-se que o referido Relatorio sera revisto anualmente. 



Seccao 11 	Plano e Previsao a Longo Prazo 

Corn fins informativos e de planeamento, a Concessionaria devera preparar e 

submeter ao Governo urn, ou ambos dos seguintes 2 (dois) pianos a longo 

prazo, dependendo de qual for apropriado: 

11.1 Plano de Pesquisa 

Durante o Periodo de Pesquisa, a Concessionaria preparara urn Plano de 

Pesquisa para cada periodo de 3 (tres) anos civis, corn inicio no primeiro dia de 

Janeiro a seguir a Data Efectiva (doravante referido como o "Plano de 

Pesquisa"), o qual devera conter a seguinte informagao: 

(a) Estimativa dos Custos de Pesquisa demonstrando os gastos para cada 

urn dos 3 (fres) anos civis cobertos pelo Plano de Pesquisa. 

(b) Detalhes das operagoes de sismica planeadas para cada urn desses 

anos. 

(c) Detalhes de todas as actividades de perfuragao planeadas para cada um 

desses anos. 

(d) Detalhes das necessidades e utilizacao de infra-estruturas e requisitos. 

0 primeiro Plano de Pesquisa devera ainda inciuir a informagao supra referida 

para o periodo corn inicio na Data Efectiva e termo no Ultimo dia de Dezembro 

desse ano civil. 

ApOs a Data Efectiva, o Plano de Pesquisa devera ser revisto no inicio de cada 

ano civil. A Concessionaria devera preparar e submeter ao Governo o primeiro 

Plano de Pesquisa dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da Data 

Efectiva e, dal ern diante, devera preparar e submeter ao Governo no minimo 45 

(quarenta e cinco) dias antes do final de cada ano civil a seguir a Data Efectiva, 

uma Plano de Pesquisa revisto. 

11.2 Previsao de Desenvolvimento 

A Concessionaria devera preparar uma previsao de desenvolvimento para cada 

periodo de 5 (cinco) anos civis (doravante referida como a "Previsao d 



Desenvolvimento"), corn inicio no primeiro dia de Janeiro imediatamente a seguir 

a data da aprovagao do primeiro piano de desenvolvimento e do inicio da 

implementacao desse piano pela Concessionaria. 

A Previsao de Desenvolvimento devera conter a seguinte informagao: 

(a) Previsao das Despesas de Investimento ern Desenvolvimento e 

Producao para cada urn dos 5 (cinco) anos civis. 

(b) Previsao dos Custos Operacionais para cada urn dos referidos anos civis. 

(c) Previsao da producao de Petroleo para cada urn dos referidos anos civis. 

(d) Previsao da quantidade e tipo de pessoal empregue nas Operacees 

Petroliferas na Republica de Mocambique. 

(e) Descricao dos mecanismos de comercializacao de marketing do PetrOleo 

propostos. 

(f) Descricao das principais tecnologias utilizadas. 

(g) Descricao da relagao de trabalho da Concessionaria para corn o 

Governo. 

A Previsao de Desenvolvimento sera revista no inicio de cada ano civil, corn 

inicio a partir do segundo ano ap6s a primeira Previsao de Desenvolvimento. A 

Concessionaria devera preparar e submeter ao Governo a primeira Previsao de 

Desenvolvimento dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias da data em que o 

primeiro piano de desenvolvimento seja aprovado, ou seja considerado como 

aprovado, pela Comissao de Gestao e a Concessionaria tenha iniciado a sua 

implementacao e, dai em diante, devera preparar e submeter ao Governo uma 

Previsao de Desenvolvimento revista, corn uma antecedencia nao inferior a 45 

(quarenta e cinco) dias antes do inicio de cada ano civil, a partir do segundo ano 

apOs a primeira Previsao de Desenvolvimento. 



11.3 Alteragoes ao Plano e a Previsao 

A Concessionaria e o Governo reconhecem que, poderao vir a ser necessarias 

alteragOes aos detalhes do Plano de Pesquisa e da Previsao de 

Desenvolvimento em funcao das circunstancias existentes e que nada aqui 

contido limitary a flexibiiidade de proceder a tais alteragOes. Em consistencia 

corn o exposto anteriormente, estabeiece-se que o Plano e Previsao referidos 

sera° revistos anuaimente. 



Seccao 12 Revisao do Procedimento Contabilistico e Financeiro 

As disposicoes destes Procedimentos Contabilisticos e Financeiros poderao ser 

alteradas por determinacao da lei aplicavel ou, na ausencia dessa lei, por meio de 

acordo entre a Concessionaria e o Governo. As alteracoes deverao ser efectuadas por 

escrito e especificar a data em que entrarao em vigor. 
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Seccao 13 Conflito corn o Contrato 

 

Em caso de conflito entre as disposigoes destes Procedimentos Contabilisticos e 

Financeiros e do Contrato, prevalecerao as disposigaes do Contrato. 

 

  

  



ANEXO "D" 

GARANTIA BANCARIA 

1 
1 
1 
1 

1 

[Data] 

Ministerio dos Recursos Minerals 

Ministra dos Recursos Minerais 

Av. Fernao de Magalhaes, 34,1 

Maputo, Mocambique 

1. Tivemos conhecimento que em 	  de 2006, o Governo da 

Republica de Mocambique, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, (ENH)E.P e 

Eni East Africa S.p.A (a ultima a "Parte Garantida") celebraram urn Contrato de 

Concessao para Pesquisa e Producao para a Area 4, da Bacia do Rovuma 

offshore de Mocambique (o "Contrato"). Para efeitos desta Garantia Bancaria, 

ENH e a Parte Garantida sac) conjuntamente designadas por "Concessionaria". 

As palavras iniciadas por letra maiuscula que nao sejam definidas nesta 

Garantia Bancaria terao o significado que Ihes é atribuido no Contrato. 

2. NOs, [DESIGNAcAO LEGAL DO BANCO] (o "Banco"), por este meio 

garantimos, de forma incondicional e irrevogavel, salvo o disposto na clausula 

5 infra, ao Governo da RepOblica de Mocambique (o "Governo") o devido e 

pontual pagamento de todas as quantias devidas ao Governo pela Parte 

Garantida e que nao sejam pagas por esta, relativas ao incumprimento pela 

Concessionaria da obrigacao de trabalho de Pesquisa referente ao 

	  Periodo de Pesquisa, ate ao maxima de US$ ,000,000 

( 	milhoes de dolares dos Estados Unidos da America). 

3. 0 montante da garantia referido na clausula 2 supra, sera reduzido de tempo a 

tempo, mediante entrega ao Banco de urn certificado emitido pela Parte 

Garantida e assinado em representagao do Governo, indicando o montante 

dessa reducao corn base na conclusao dos itens correspondentes as 

obrigagoes de trabalho de Pesquisa estabelecida nos termos do Artigo 4 do 

Contrato. 
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4. A presente Garantia Bancaria entra em vigor na Data Efectiva do Contrato e 

caducara no termo do 	 Period() de Pesquisa, ou, em momento 

anterior, assim que o total das reducOes efectuadas durante determinado 

Periodo de Pesquisa for igual ao montante da garantia previsto na clausula 2 

supra. 

5. 0 Governo podera accionar a presente Garantia Bancaria mediante 

apresentacao ao Banco de uma declaracao do Governo, por escrito, indicando 

o montante reclamado e certificando que o mesmo representa a quantia devida 

e por pagar pela Parte Garantida devido ao incumprimento por parte da 

Concessionaria da obrigacao de trabalho de Pesquisa nos termos do Contrato, 

relativamente ao 	 Periodo de Pesquisa, e que: 

(a) A Concessionaria nao realizou as Despesas Minimas em relacao ao 

Periodo de Pesquisa relevante; 

(b) A Parte Garantida foi notificada, por escrito, pelo Ministro dos Recursos 

Minerais, por carta registada ou correio especial (devendo juntar-se uma 

c6pia da mesma ao referido pedido escrito), da situacao de 

incumprimento por parte da Concessionaria, e das circunstancias desse 

incumprimento, e de que esta a ser efectuado urn levantamento ao 

abrigo desta Garantia Bancaria incondicional e irrevogavel; e 

(c) A Concessionaria nao sanou a situagao de incumprimento apOs Ihe ter 

sido conferido urn prazo nao inferior a 14 (catorze) dias para o efeito. 

6. ApOs a sua revogacao ou termo, a presente Garantia Bancaria devera ser 

devolvida a Parte Garantida. 

Esta Garantia Bancaria vai assinada por urn representante do Banco devidamente 

autorizado para o efeito, no dia 	de 	 de 200[ ]. 

Aceitem a expressao dos nossos melhores cumprimentos, 

Em nome e representacao de 

[DESIGNAcA0 LEGAL DO BANCO] 

2 



quantia nos termos desta Garantia que seja superior aquela que a Empresa 
fosse responsavel por pagar, no caso em que a Empresa tivesse cumprido as 
Obrigacoes da Empresa. 

7.2 	Sem prejuizo de qualquer outra disposicao desta Garantia, o Governo antes 
de qualquer demanda ou antes de qualquer tentativa de cobranca nos termos 
desta Garantia, procurara primeiro cobrar da Empresa esgotando todos os 
recursos ate a liquidacao do patrim6nio da Concessionaria incluindo mas sem 
se limitar, a cobertura de seguro relevante disponivel para satisfazer qualquer 

Obrigacao da Empresa. 

8. LEI APLICAVEL E JURISDICAO 

Esta Garantia reger-se-6 e sera interpretada de acordo com as leis da 
Republica de Mocambique. As disposicOes do artigo 30 do Contrato serao 
aplicaveis, mutatis mutandis, a esta Garantia, no que se refere a todos os 

litigios entre o Governo, a Garante ou a Empresa. 

9. Notificacties 

Qualquer notificacao a ser efectuada por uma Parte a outra, nos termos 
desta Garantia, sera feita por escrito e entregue em mao pr6pria a Garante 
ou aos Beneficiarios, consoante o caso, ou enviada ao destinatario por 
correio registado ou fax, enderecado a tal destinatario para a morada e a 
atencao da pessoa que a Garante ou os Beneficiarios, conforme o caso, 
venham a designar de tempo a tempo por notificacao, sendo que, ate tal 
notificacao, as moradas da Garante e dos Beneficiarios serao as seguintes: 

A Garante 

Atencao: 
Telefone: 
Fax: 

0 Governo 

Avenida Fernao de Magalhaes 34 
Caixa Postal 2904 
Maputo, Mocambique 

Atencao: 	Instituto Nacional do PetrOleo 
Telefone: 	+ 258 21 320 935 
Fax: 	 + 258 21 430 850 

9.2 	Todas as notificacoes enviadas por correio registado ou entregues em mao 
pr6pria serao tidas como efectivas da data da sua recepcao. Notificacoes 
efectuadas via fax sera() tidas como recebidas, quando exista confirmacao 
de transmissao ininterrupta através de urn relatOrio de transmissao e quando 
nao tenha havido qualquer comunicacao telefOnica do destinatario aos 
emitentes (a ser confirmado por escrito) de que o fax nao foi recebido em 
forma legivel dentro de vinte e quatro (24) horas do envio. 

N 



I 
I 
1 	EM TESTEMUNHO DE QUE a presente Garantia foi assinada pela Garante e aceite 

pelo Governo na data acima especificada. 

i 	
Em nome e representacao de Eni S.p.A 

1 	Em nome e representacao do 
GOVERNO DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE 

I 
i 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 



Anexo "E" 
GARANTIA DE EMPRESA MAE 

A PRESENTE GARANTIA foi assinada no dia 	de 	de 20[ 

ENTRE: 

(1) Eni S.p.A, sociedade de responsabilidade limitada, devidamente constituida 

ao abrigo das leis da Italia (a "Garante"), a favor de 

(2) 0 GOVERNO DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE, representado neste acto 

pela Ministra dos Recursos Minerals (o "Governo"); 

(cada urn, individualmente a "Parte" e conjuntamente as "Partes") 

CONSIDERANDO QUE: 

A 	Em 	, o Governo, a Eni East Africa S.p.A e Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos, (ENH) E.P (a "Concessionaria") celebraram urn Contrato de 
Concessao para Pesquisa e Producao (o "Contrato"), relativo a Area 4 da 
Bacia do Rovuma offshore de Mocambique. 

B 	A Garante e a empresa mae Ultima da Eni East Africa S.p.A, (a "Empresa"). 

C 	0 Governo exige que o pontual e integral cumprimento das Obrigagoes da 
Empresa seja garantido pela Garante, nos termos desta Garantia e a Garante 
este disposta a conceder esta Garantia. 

ASSIM, E ACORDADO 0 SEGUINTE: 

1 	DEFINICOES E INTERPRETACAO 

1.1 	"Obrigacaes da Empresa" significa quaisquer obrigacties limitadas ao 
Interesse Participativo da Empresa no Contrato, relacionadas corn, ou 
emergentes das, actividades da Empresa relacionadas corn as Operacoes 
Petroliferas, durante qualquer period() que ocorra em qualquer momento apps 
a conclusao do Period° de Pesquisa ate, e incluindo, a implementacao final 
da desmobilizacao das instalacOes. 

1.2 	"Terceiro Reclamante" significa uma pessoa individual que seja cidada da 
Republica de Mocambique ou qualquer pessoa colectiva constituida e 
registada ao abrigo das leis de Mocambique, corn sede em Mocambique e 
cujo capital social seja detido em pelo menos 50% por capitais pertencentes 
a cidadaos da Republica de Mocambique. 

Os termos definidos no Contrato terao o mesmo significado quando usados nesta 
Garantia. Palavras usadas no singular incluirao o plural e vice-versa. 



2 	GARANTIA 

2.1 	A Garante, irrevogavel e incondicionalmente garante, sujeito a todos os 
outros termos desta Garantia, que se a Empresa faltar, total ou parcialmente, 
ao cumprimento de qualquer das Obrigacoes da Empresa perante o Governo, 
e nao satisfizer qualquer reclamacao de urn Terceiro Reclamante feita contra 
a Empresa em resultado ou consequencia de actos ou omiss6es da Empresa, 
na execucao das ObrigacOes da Empresa (sendo o Governo e o Terceiro 
Reclamante, doravante em conjunto referidos como os "Beneficiarios"), a 
Garante clever& logo que razoavelmente possivel ap6s um accionamento da 
Garantia nos termos da clausula 3, tomar ela pr6pria os passos que sejam 
necessarios: 

(a) para cumprir corn a Obrigacao da Empresa ou sanar o incumprimento; ou 

(b) no caso de tal falta ou incumprimento nao seja susceptive' de ser sanada, 
reiniciar o cumprimento da Obrigacao da Empresa violada. 

2.2 	A presente Garantia produzira efeitos trinta (30) dias apos a aprovacao do 
Plano de Desenvolvimento, cessando os efeitos corn o termino de todas as 
OperacOes Petrolif eras relevantes, nos termos da lei aplicavel e do Contrato. 

2.3 Na cessacao desta Garantia, a Garante nao tera qualquer ulterior 
responsabilidade perante os Beneficiarios nos termos, ou ern conexao corn, 
esta Garantia, salvo no que se refere a qualquer incumprimento que tenha 
sido notificado pelos Beneficiarios nos termos do artigo 3 desta Garantia, 
antes da sua cessacao. 

3 	DEMANDAS 

3.1 Os Beneficiarios deverao notificar por escrito a Garante de urn 
incumprimento de uma Obrigacao da Empresa e a ref erida notificacao devera 
conter uma descricao de tal incumprimento. 

3.2 	Nos termos do disposto nos artigos 4 e 7 desta Garantia, caso a Empresa 
nao sane urn incumprimento especificado numa notificacao entregue ao 
abrigo do artigo 3.1, no prazo de 14 (catorze) dias da recepcao pela Garante 
de tal notificacao, os Beneficiarios poderao entao demandar por escrito a 
Garante (i) especificando o alegado incumprimento da(s) Obrigacao(Oes) da 
Empresa; e 	exigindo a Garante que tome as medidas previstas no artigo 2 
desta Garantia. 

4 	DIREITOS E OBRIGA0ES 

4.1 	Os Beneficiarios estao obrigados a, antes de exercer quaisquer direitos, 
poderes ou meios de reparacao que 'hes sejam conferidos por esta garantia, 
corn relacao a Garante, nos termos desta Garantia ou da lei: 

4.11 notificar a Empresa do incumprimento de uma Obrigacao da Empresa; 

4.1.2 sea Empresa: 



(a) no caso de uma reclamacao do Governo, contestar o incumprimento 
notificado pelo Governo, ter obtido uma decisao arbitral ou decisao de 
perito confirmando tal incumprimento pela Empresa; ou 

(b) no caso de uma reclamacao de urn Terceiro Reclamante, contestar 
uma reivindicacao notificada pelo Terceiro Reclamante, ter obtido uma 
sentenca ou decisao de urn tribunal, desde que tal sentenca ou 
decisao de urn tribunal tenha sido proferia contra a Empresa e seja 
definitiva e nao susceptivel de recurso; e 

4.1.3 fazer ou apresentar qualquer reclamacao ou prova de liquidacao ou 
dissolucao da Empresa (conforme seja aplicavel). 

5 	ACCIONAMENTO DA GARANTIA 

As obrigacoes da Garante ao abrigo desta Garantia nao sera° consideradas como 
cumpridas ou afectadas por qualquer acto ou omissao ou qualquer outro evento ou 
circunstancia (do conhecimento ou nao da Empresa, da Garante ou dos 
Beneficiarios) que causasse ou pudesse causar (salvo nos termos desta clausula 5) 
que as responsabilidades da Garante ao abrigo desta Garantia fossem consideradas 
cumpridas ou fossem afectadas, incluindo, nomeadamente: 

5.1.1 qualquer das ObrigacOes da Empresa serem ou tornarem-se, ilegais ou 
invalidas, sobre qualquer aspecto; 

5.1.2 qualquer concessao de tempo (ou qualquer outra indulgencia) a favor da 
Empresa ou de qualquer outra pessoa; ou 

5.1.3 qualquer alteracao ou modificacao, renUncia ou desistencia de qualquer dos 
termos do Contrato na medida ern que tal alteracao, modificacao, renuncia 
ou desistencia seja feita corn o consentimento previo da Garante. 

6. CESSAO E SUCESSORES 

6.1 	Os Beneficiarios nao poderao ceder a qualquer pessoa qualquer beneficio 
desta Garantia. 

6.2 	Os direitos e obrigacoes da Garante ao abrigo desta Garantia s6 poderao ser 
cedidos corn o consentimento previo do Governo. 

7. LIMITACOES E LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA GARANTE 

7.1 	Sem prejuizo de quaisquer outras disposicOes desta Garantia, a Garante tera 
todos os direitos, limitacOes, meios de defesa, incluindo, nomeadamente, 
todos os direitos de compensacao, facultados a Empresa nos termos do 
Contrato ou na lei, no caso de uma reclamacao por urn Terceiro Reclamante 
corn relacao a qualquer accionamento da Garantia feito ao abrigo da clausula 
3.2 desta Garantia. A Garante nunca sera responsavel por pagar qualquer 
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