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é feito no dia 16 de Juúo de 2011

ADEMocRJiTIcADESÃoTonaÉrPefr{clPereprescntadapoÍsuaExcelênciao
Obras públicas 

" 
i;;"r Naturais, it. C*fót Vila Nova (a partir de agora

o'O Governot)

A L&J
Suécia
Cbuch,
técnica
Noruega,
partir de

Assim , as Partes neste Acordo concorda:n com o seguinte:

F{IÇÕES

eexpressõessegui:rtesquandousalasnesteAcordotênosieÊificadoem'hixo

"Filiaf' em relação a qualquer Parte:

ããt ilrma assembleia-geral dessa Parte; ou

{VESTMENTAB(devidamentecon$iarídaevalidamenteexistentesobasleisda
m o número a. ,,gi'to SiãZg+-ggOS'-devidamente pelo Sr' PaÍrick

rm sedp social ,*';;;;ü" srerfoperando..lm o-apoio da sua associada

I9NAWELLpRS AS (devidameffe.oosti1iau e validamente "*itt"ot" 
sob as leis da

com o número de registo 984113005. ;;"d" sociat em Stavanger' Nonrega' (a

sota referida como "L&J')'

1.

As
atri

Iumaeúpresa'corporaçãooulutraentidadelegalnaEralessaPetedeÈfu"
directa ou indirecLmente, acçõgs- reprelelaao mais de cinquenta polcsnÍo

(50olo) oo. ,oËl-ãí*roo'uiÊiu-g"*r ao* €,mpÍfes4 corporação ou otÍra

entidade legal; ou

1)runaempres4corporaçãoou-orrtraentidadelegaldetendo,dire#ou
indirectamente, acçõas ,rpr*r.*ulão-*"i" de cinqrúnta porcento (509rd dos

i)uÍnaemplesa,colporaçãoououlraentidadelegalemqrreacçõesle.Ff€senta[do
mais a, ,ioqo"ïãË;.[|o-fso'ro dos votos 

"Yttassembleiageral 
de tal

empresa, corporação ou ooro á"ãa"a* legal são detidas diÍecta ou

indirectanente poÍ uma emqre.* corporação o]r oìÍra entidade legal que

umbém detém directa ou irdirectadente acções rcIlresentando *ai* de

cinquentapo,**(50%)dosvotosnlrlnaassembleiageraldessaParte.

AutorizadaD sisnin ca uma empresa *'*1*ltâ *flï*f :ï# tïff*ittPesso

(AliP) ::ïïÏïH.;tri:ïffi :ïï;'#;ì"t*";á (AcD) pa* €xerçer actividades

[u, ,o* o petóleo "lË 
air"ito o, ur*rroãïaãor q"" lh" digam respeito 

Áíff

,+-.z"

í.o to" significa todos os cwtos e despesas razoáveis e necessárias" É7



ttCon

,10

necessano peia inaristria intemacional do petróleo e gas para explorar'

r g,i t natural da terra para a refilaria" e eventualmente para o
petróleo

" cobre a distribuição e refinação de petróleo cru e gás, energia

e desenvolvimento.

"DBFO" Concepção, Construção, Financiamento, Explora$o'

"Zon nómica Exclusiva (zF.F')' significa a áxea narÍtima exclusiva de São Tome e

Príncipe gundo a lei intemacional.

o'Explo cobre as actividad.es de prospecção e teste de poços quepossamresultar nurÌÍl

de dgpósitos de Petóleo.

tes', significa empresas subcontratadas especializadas fe,serviços
q"" foã"""- u io-fru-estrutura" equipamento, propriedade in:-eg

e Operação Conjunta" (Farmout agreement) é r:ma cessão contraÍual de direitos

de direitos de uma concàssão de pãtróleo e gás de rm concessionrário para orúro

io. Na cessão contratual a primeira Farte retém um royalty preferencial ou outo

tipo de i económico na produção de petróleo e gás'

Saúde, Segurança e Ambiente.

gnifica Organização Marítima InÍernacional'

gnifica Código Intenracional de Segurança dos Navios e das Instalações Portuárias"

Prínci

t'Pa

ttAcordo

ou de

concessl

"HSE'

66OÌVf[tt

.OISPS''

"Zona
assim
desenvo ;"";;;;1ui*o um Tratado entre a República Denro'rá[ca de São Tomé e

Príncipe a República Federal da Nigéria-

66GI\LI' Gas Natural Liquefeito.

"Agên Nacional do Petróleo" siellif.ca Agência Nacional do PeÍróleo de são Tomé e

ANP-STP) criada pelo Decreto-Lei no5l20M'

*o r,, signifi.ca a companhia petrolífera encaregada do desenvolvimento e produção

de um de petróIeo.

ÍíPPPtt ignifica parceria público-privada-

significa as Partes neste Acordo e os seus reqrectivos sncessores e beneficiáIios em

ruã. "o- 
as disposições deste instrumÈnto, e 

*Parte- significa quatquer r:ma delas'

Desenvolvimento comum (JDZ) D sieEifica afua-do frmdo do mm e do subsolo'

íÌ1o das águas subjacentes, descriá e estabelecida como uÍnzr ^* ^y

3'Petró ,, significa petróleo bruto, gás natural e quaisquer :g qglÏ
qo. iottu- ser descobertas e extlídas Y Y de r:ma concessão

petol ou de ou&o modo obtidas e asseguradas provenie,ntes dessa área-

ttAc Petrolíferas" signifi.cam todas as actividades de EqÍoração e desenvol

h
Ë

doP leo na Zona;



Com o
Anexo
Guiné,

Como a opção em serviços de perfuração, a SSSP pode fazer rm Acordo
Conj paÍa aExploração de petróleo e gas.

pode subcontratar Contatantes especiaiizados para rcalizat
e desenvolver projectos de energl4 infra-estnruras industriais

ligações offshore.

Asl offshore podem eventuahnente servir de apoio à iadúshia de turismo.

poio do Estado de São Tomé e PrÍncipe e em conformidade com o especificad.o no
, a SSSP pode prestar serviços a outros países produüores de peffileo do Golfo da

lusive a um Centro Regional de Coordenação de Incidentes.

pode coopeftÌr com empresas privadas Santomenses e cxmalizat oporfr:nidades de
para contratar empresas privadas nacionais para reatrizar todas as actividades
ls no Anexo 2, que não requerem de um alto valor de capital e conlecimento
io e'profundo não especializado, em que a partieipação de empresas estrangeiras

ter lugar por iniciaüva de empresas privadas Santomenses e em confomidade
ições acordadas e definidas ente a SSSP e a AgênciaNacional do Petróleo.

PERAçÃO COM A AGÊNCIA NACTONAL DO PETRÓLEO

será acreditada como "Pessoa Autorizada" e cooperará com a Agência Nacional d.o
no que se refere a questões técnicas para maximizar a criação de valor dos rectnsos

do país.

UTAMENTO E TREINO DE PESSOAL NACIONAL

que é necessário empregar e treinar trabalhadores SqCImenses, tai cono está
ido na Lei do Petróleo, e de forma a proceder em confomidade com essâ l-ei, a
n de planificar de forma apropriada o recrutamexúo da força de frabalho tocal e

pessoal para que progressivamente o princípio da contratação adequada de
nacionais possa ser aplicado a todos os níveis hienárquicos no fim deste Acordo.

de teino e substituição progressiva de trúalhador,es estangeiros pr trabalhadores
nses será submetido cada cinco anos àAgênciaNacionat doPêtróleo e comlNeenderá

cargos, incluindo os referentes à adminisEação e gestão, e progrmas de
ção técnica no país e estrangeiro.

ARTICrPÁçÃO F TNANCETRA

se algo em contnírio aqui for estabelecido, todos os direitos, obrigações,
e riscos associados com a SSSP serão assumidos trrlas partes duraute o

deste esquema de DBFO em proporção as suas respectivas participuçOes financeiras,

brísico
apenas
com as

6.

AS
P

de

7.

Uma

SSSP
treinar

opl

todos

o

que

de São Tomé e PrÍncipe: 40%.

veshnent AB:60%. ffiAL&J



9.

Os

10.

AI
Dir

PARTICIPAÇAO NOS LUCROS

netos gerados pela SSSP provenientes de serviços prestados,
pelas Partes segundo a srn respectiva participação

ocoÍïam.

GESTÃO E ORGANTZAÇÃO OPERACTONAL

P terá um Conselho ds {ríministração constituído pornmPresidente e rm. assistente do
lr Geral nomeados pelo Estado de São Tomé e PrÍncipe e tês Directorcs (Dir,ector
Director de Operações e Director de Finanças e Adminisha$o) nomeados pelaL&L

do segundo mandato do Conselho de Administração, sendo de cinco anos cada
princípio de rotação dos memb'ros do. Conselho deserá implementado o

tho de Arrminisfração reahzarâ reuniões trimestrais ao longo do ano e será
vel pela formulação, revisão e aprovação da esffiégia da SSSP, planoq oÍçanenÍoq

principais de despesas de capital, investimentoq contraÍos com Operadores e
gestão de risco, gestão de recursos humanos e çresfões ambientais-

as questões a ser decididas pelo Conselho de Administração requererão de
a favor da resolução para que essa decisão seja qnovada-

de Administração submetení as Partes os relatórios trinestrais e anuais da SSSP.

SISTEMA DE CONTABILIDADE

respeitaní a legislação oficial Santomense de contabilidade plicrível nesüe caso, de

11.

ASS
com as Normas Intemacionais de Contabilidade (IAS) e usaní as N

io a que os lançamsntos contabilísticos correspondam, a SSSP fornecení às Partes um
ado passado por uma empresa intemacional e independente de auditoria

das Partes, após entrega de uma notificação por escrito com antecedência de uinta
terá o direito de auditar toclas as contas e registos da SSSP relacionados com cxsüos

aí lançados em qualquer ano calendario, sempre e quando tal direito de auditoria
seJa ercido dentro de período de doze (12) meses contados apartir do fim do ano calendário
a que lançamentos contabilísticos corespondam

de quaisquer adiantamentos ou facturações não prejudicanío direito de qualquer
ou questionar a sua correcção. Todos os custos e deryesas canegadas serão

considerados verdadeiros e correctos depoiS de tal período de doze (12)
Todos os custos da auditoria serão suportados pela Parte que conduz a audi{oria (a

Cada
(30) t

e des

o par

Parte
concl

Q*^$.

va



"PaÍte :'). A Parte Auditora fará todos os esfurços possíveis de forma

auditorias
das Partes.

iuntas ou simultâneas que impiiquem inaOnvenientes mínim os

13. CO ADE COM O PACTO GLOBAL DA ONU

mem o compromisso de que a SSSP e todos os seus ContraÍantes acttarão em

com o Pacto Global das Nações Unidas e os Objectivos do Milénio' mâÍrt€Íão

um elevado vel ético e padrões intemacionais de respeito pelo neio anbie,nte-

As Partes

14. CO

No âmbito

As Partes
pelas

Excepto se

condições
outra
divul

Uma

(a)

(b)

(c)

(d)

Uma
procurará
levar a
vista
divulgar

ENCIÀLDADE

;sta cláusula" "Informação Confi.dencial'significa aspecificaçOeq desenhos' fitas

di'icos e outros meios que llgssâm ser lidos em comprÍador' documenta!

informação dados técnicos e comerciais, técnicas e coúecimento'

;luso recoúecem que a informação acordada ou recoúecida como confidencial

pode ser passada ã" ,t-u Parte a orrtra com finalidades da colabora$o, e lltle
ial pode srngir dessa colaboração.

fi.car expressamente estabclecido, a Informação Confidsncial ou m tSrÍnos e

Acordo não serão divulgados na $]a totalidade ou parcialmente a çalqu€r
Parte, excepto quando as Partes dêem o seu acordo prévio por escrito paÌra a 5rra

pode, sem o consentimento prévio por escrito da orúra PaÍte' divulgar a

ionfrdencial na sua totatidade ou parcialmente nos casos seguintes:

a qualquer dos seus Afiliados que em masequência aceitará estar vinculado ao

estabelecido nesla Cláusula; ou

na medida do requerido por qualquer lei apliúvel ou por uma ordem' do

govemo, decreto, regulamento ou decisões de tribrmais; ou

a consultores profusionais externos ou Contratats de tal Parte; ou

a um banco, instituição fiaanceira ou entidade financeira ou outro Festamish
do qual essa Parte esteja procurando ou obtendo financiamento' ^s qp€f,las na

-.didu necessária para a obtenção de tal financraÍnetúo; ou

na medida em que a Informação confidencial em caust seja já do

publico por violaSo deste Acordo portal Parte; ou

a um provável cessionário autorizado.

Informagão Confidencid aõordará em manter confidencial essa informa$o e não a

. uszÌr para quaisquer propósitos que nã9 sejam aqueles ptra os quais a infomação

que deseje divulgar informações autofizadas, ou de outo modo u*tdu&S,-
ue essa divulgagão seja limitada à Informação Confidencial requerida para podè

I as actividadJsi e/ou o propósito referido. Antes de assa divulgação, o receptor em

. q.t. tal-Informação Confidencial, 
-por 

esüito ou em forma elwtrónica sejaé divul

-Pd



devol
de ou

dentro do prazo de trinta (30) dias depois da actividade ter sido
forma seja requerida pela Parte que originalmente tenha fornecido

iaI.

SF'ERENCIA DE DIRTITOS

quando aqui previsto, nenhuma Parte podení ceder os seus direitos estabelecidos
neste a qualquer Terceira Parte sem o acordo prévio por escrito da outra Parte, e esse

não deverá ser negado sem razões e tal transferência de direitos estií zujeita a
um nomisso escrito em que conste que tal Parte Terceiú aceita estar vinculada aos
termos Acordo, excepto quando uma Parte ceda a totalidade ou parte da sua participação

a uma Afiliada" mediante notifi.cação a outras Pafies e a Afiliada aceite ficar
a todas as obrigações resultantes deste Acordo.

TVERSOS

representa o total entendimento e constitui o Acordo total, em relação à natéria
iderada e substitui qualquer outro Acordo anterior entre as Partes com respeito a

e, sem prejuízo do carácter geral do que precede, exclú qualguer garanti4
ou ouho compromisss implícito na lei ou de costume.

Cada tem de cooperü com a outa em relação a todas as matérias que digam rcryeito
aos ios e actividades da SSSP, fazer ou diligenciar Í1ue se façann todos os acúos

razoa necessários ou desejáveis para a implementação deste Acordo incluindo, entoe

outros, o exercício do direito de voto e o não adiamento se.m rades de qualqu€r acção,
apro directiv4 resolução ou decisão requeridanos temros deseAcordo-

envidarão todos os esforços possíveis para que os Negócios da SSSP sejm
em conformidade com este Acordo e no superior interesse da PPP, com hse em
comerciais sólidos de rentabilidade para maximiza h:cros disponíveis para

e distribuição, e actuarão de forma honesta e justa em relação a cada uma no que diz
aos negócios da SSSP.

pção dos casos específi.cos esüabelecidos neste Acordo, r:ma Pate não dispõe de
para actuar, causar, comprometer, ou assumir qualquer responsúilidade ou

pela outra Parte, excepto quando isso seja e4pressamente acordado por escrito e,atre

as

16.

Este
aqú
essa

Este
por

que seJ

apenas pode ser emendado, modificado ou anulado aÍrayés de rm instumema
devidamente validado pelas Partes. Nenhrma altsração, rescisão, modifica$o,

de qualquer cláusula, temos ou condições deste Acordo vinculará as Partes a menos
feita por escrito.

pagarão as suas próprias despesas em relação com a peparação e negociação deste
e de qualquer material por ele contemplad4 salvo disposiÉo em contnário aqui

I
d-È9

As

Ld



Cada P
Acordo e

Este

incum

Este o prevalece no caso de qualquer conflito entr este Acordo e q

aqú referido, e as Partes procurarão que tal outo docr:mento sejá

forma a o estabeiecido neste Acordo.
-ï.r'tF

garante à outra que tem todo o poder e autoridade necessários

.ptit as obrigações respectivas associadas a este Acordo'

não estará em conflito com, resultará em üolação de' ou constiüdrá

de qualquer acordo, compromisso oÌl obrigação contrdual, oÌl com qualquer

lei exi , ,egda;en;ação, disposiçãg, processq consentimento ou arúorização vincul'atÍva

paÍa das Partes.

Acordo.

17. L AplrcÁvErs E RESOLUÇÃO DE LrrÍGros

p".u.or#is.r

será regido, compreendido, interpretado, e Eilicado ern conformidade com as lers

de Sãúomé e Príocipe, com exclu-cão de quaisqusr otúros conflitos de leis' que

I
Se um
dispos
prejud

nal decreta que qualquer disposigão deste Acordo é inválida todas as oúras

do Acordo prroo*"".*."- úgot. Se, contudo, 1ryulidury Í" raa {ryry
um direito material or, à ttpã-ução de danos baixo esúe Acordo, as Partes

, de boa fé com a finalidade de mantEr as inten$es orig'nzis e beneficios deste

As idarão todos os esforços ao seu alcance para sohnciona +ntq-11e" litígo Erc

Este

possam a questão as leis de oufajr:risdição-

-se que um litígio existe quando qualquer das Partes notifica a olÍra pr escrito

com essa

envl

tratado

Acordo,
outÍos
Acordo,

Qualq

de Arbi da Câmara de Comércio de Estocohno.

A arbi terá lugar em Estocolmo, Suécia

possa

un0 re

no âmbito deste Acordó, ut uoér de negociações de boafé- C-aÃaParte nomeaá

sénior da sua administração para se rermir e,m qnalçrer ÌugA muütmente

acordado e com a finalidade de resolver o litígio' No caso & essas negociações não

numa resolução mutuamente acçitavel dentro do prarc de 180 dias' o lidgio será

conformidade com. a cláusula seguinta

Iitígio, controvérsia ou reclamação relativa a' ou em relação ou conexão com este

,o õo* as operações levadas a cabo em. confomidade com ele, incluindo entre

uer litígio na constnrção, validade, interpreta@ot plicabilidade ouviolação de$e

io diriãidos de forma n'al e exclusiva por arbitragem' e qualquer Parte pode

sub arbihagem tal litígio, contovérsia ou reclamação'

litígio ou diferença resultaate de, ou ."1nçisnada com este Acordo sera súmetida a

r eïolucionada pôr arbitragem, de acordo coln as regras estabelecidas pelo Insümo

O proc

Inglês.
de arbitragem sera conduzido em Inglês e o(s) r*rbitrds) deverão ser flue'lrtes ena



O process

Comissão

o(s)

Quaisquer
termos de
em que aq

Os custos

pessoa ou
entregue a

o caso; e

Sempre
presidente,

Neúuma
incorrecta
desen
Maior"

b) greve,

operações
pessoas fei

s) deve(m) ser e manter-se sempre completamente
15.

de arbitragem deve ser conduzido de acordo com Írs Regras de AdlÉ
Nações Unidas parÍL o Direito Comercial Interaacional (CNUDCD.

es processuais não determinadas sob as regras de arbitragem seleccionas nos
Acordo serão determinadas pela lei do lugar de arbitragem, excepto nos casos

as leis possam remeter a questão para outra jurisdição.

processo de arbitragem (incluindo os hononários ou custas do advogado) serão

da Parte em dívida em consequência da sentença ou suzÌ aplicação, sendo

tibunal para aceitação judicial e ordem de cr:mprimento da sentença" segrndo

arte será responsabilizada por danos causados pela não execução ou pela- -
do Acordo, se essa execução for impedida por Força Maior depoÏs de

todos os esforços razoáveis para cumpú com o estipulado. O termo ïrorça
fica um evento ou condição que não esteja dentro do controlo r:zsâveI da Pate
"Força Maior".

ilitares, bloqueios, insurreições, motils, epidemias, delenções ou restrições a

segundo o que for decidido pelo(s) arbitro(s).

A decisão arbito único ou de uma maioria de árbifos, consoante o caso, sení lawada por
escrito; final e vinculativa sem direito de apelação; constituira remédio rinico e exclusivo

a qualquer compçÍÌsação, contra-acçáo, questões ou contabilidade Ertesentados aoem
arbitro; felta"eprontamènte paga em Euros, liüe de qualquer dedução ou cohpensação; e

quaisquer ou hononírios pagos para fazet cumpú a sentença aóitral serão, no limite
mÍrxlmo itido pela lei, zuportados pela Parte que resista a esse

Não serão itidas indemnizagões consequentes, punitivas ou orúras similares.

A arbitral estipulará os juros a pagar, contados a partir da dzta' de qualquer quebra ou
violação Acordo, desde a data da sentença até, o pagamento completo, à Ta>ça de Jr:ro

Acordada.

arbital condenatória pode ingressar em qualquer tihmal com jrxisdição sobre a

18.

que

Os
I

a)

inr

de Força Maior incluenn" entre oukos, os seguintes:

fogo, deslizamento de terras, terramotos, tempestades, fi:racões, alerta de fi:racões'

elevado nível de águas, catastrofe ou:

, ou outras perturbações industiais, actos ds inimigo publico, guerrq

pelo governo, actos terroristas, disturbios civis, ou e'mergência nacional;

L1



um pr

ASS
saldo

com pelo menos doze (12) meses de anteçedência As Pãtes aoordaão levar a cabo

ordenado {e Uquidação daPPP e de desmobillzÀ@D-

é responsável para com os Contratantes esp€cializados subcontraÍados e paganí o
compensação financeira que é devida a estes ContratanÍes pela pate daqreles

que já tenham realizado até à data.da notifrcação por escriüo da liquidação da PPP-

têm o direito a suspender as actividades da PPP nedimte um pré-aviso de &is
meses a ouka Parte viole de forma zubstancial as suÍìs obrigações- Se a carr:r daviolação
das da PPP continua por resolver por um período continuo de três meses desde a
data suspensão efectiva das aetiüdades, as Partes terão o dir€ito a liqtidtr a PPP com
efeito i iato e com as eventuais consequências sobre a aplicação daabitragem-

19.

AsP

20.

Todas

ordem, ou requisição de qualquer agência gove,mamental

em exercício de funções ou qualquer medida gove,mamental

ra ordem pública, regulação, ou prioridade.

Parte acredita que existe uma situação de Força Maior, devera irneüFããJÊffit_-e
as outras Partes da sua reivindicação de Força ÀÁaior, suspenaenao as úâS*-

desde o dia efectivo da notificação até gue a incryacidade provocada pela Força
sido ultrapassada

RESCISÃO E INCT]MPRIMENTO

poderão iiqúdar a PPP atavés de notificação por escrito de denrincia do Acordo

orrFrcAçÃo

notificações ao abrigo de este Acordo serão esctitas sp Tnglê$ Uma notificação sená

aclma
à oufra Parte por coreio especial ou correio registado ou fac-simile paa os
encionados oupara outros enderços rtados nos termos dapresente secção- ,á+:4ÊStvü vu lrqe vuuvè vuuvrytvJ wvÈ uvÈ rvuvJ s.,rsk #1,*- 

,/O_tÌõ

nos termos d.esta secção seraconsideradaenlregueaodestindfoio: L*,Ï t ffi'l i t',ïtf,/
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