MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
Memorando de Entendimento sobre
o estabelecímento de uma parceria público/privada
com a
finalidade de apoiar futuras operações petrolÍferas
na Zona Exclusiva de são Tomé e príncipe
e na
Zona de Desenvolvimento Conjunto.
Feito por e estabelecido entre

A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO
TOMÉ E PRíNCIPE
Representada pelo sr' carlos Vita Nova,
Ministro das obras públicas e Recursos
Naturais, a partir de
agora designado por,,Governo,,.
e

O CONSÓRCIO DA L&J TNVESTMENT
AB E DA ACONA WELLPRO AS
Devidamente organizadas e com
exÍstência legal baixo as leis respectivamente
da Noruega e da suécia,
sob o número de registo 984113005,
devidamente representada peto sr. oddbjôrn
Kopperstad e sob o
número de registo 556784-8865, devidamente
repres*,.0, pero sr. patrick éouch, com
sede social
em stavanger' Noruega e em Estocotmo,
Suécia (a partir de agora designado
,b
como
consórcio,,.

1)

{lndividua lmente referido como " Parte" e colectiva
mente corno,,pa rtes,,)
PREAMBULO

o objectivo deste Acordo é defínir as
bases da colaboração entre as partes
com o propósito de
estabelecer uma Parceria Público/Priurur
prrà .poia, oper.ções petrolÍteras
na Zona
Económica Exclusiva de são Tomé
e Príncipe, n.lon. de Desenvolvimento
conjunto
da Nígériasão ïomé e príncipe e nos países
vizinhos de são Torné e príncipe.
As partes acordaram em princípio:
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firmar em separado um Acordo de
Projecto com esta finalidade e que
apresentará os
detarhes sobre o âmbito, as prestações
esperadas e os custos.
9u8' apesar do enfoque do presente Acordo, se
outras oportunidades de colaboração
forem identificadas em áreas de interesse
comum, essas oportunidades serão
exploradas.
as Partes desejam documentar
a sua compreensão do acordado
em conformidade corn

OBJECTTVO

o objectivo geralde este Memorando
de Entendimento é estaberecer
uma companhia
público/privada de serviços
com o objectivo de apoiar todo o
tipo de actividades reraci
com o petróleo.
As áreas-chave
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são:
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desenvolvimento de infra-estruturas logísticas,
incluindo ligações entre mar e
operações de apoío e reforço da competêncÍa
profissionarde cidadãor r.*or"nses;;r-];*;z
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nto da transferência de tecnologia;
de dados;
lôr,iação de receitas transparentes;
estabelecimento de bases para futuras operações de financiamento;
criação de emprego a nível interno;
integração de desenvolvimento sustentável e energia límpa.
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DEsrE MEMoRANDo DE ENTENDTMENTo

3.1As Partes celebram este Memorando de Entendimento como partes independentes
e nada aqui
contido será interpretado como estabelecimento de uma parceria ou empreendimento
conjunto
entre as Partes, e nenhuma Parte pode afirmar que representa a outra parte,
excepto nos casos em
que tenha o consentimento da outra parte.
3'2 As Partes reservam o direito de entrar em acordos contratuais com partes
terceiras para a
execução de projectos específicos. Nada neste Memorando pode prejudicar
o estabelecimento de
ta is acordos contratua is.
3.3 Com excepção do que fica expresso neste Memorando de Entendimento,
nenhuma das partes
tem quaisquer obrigações para com a outra, a menos que tais obrigações estejam
especificadas
num Acordo de Projecto que venha a ser firmado pelas Partes. parte-se do princípio
que,
conquanto este Memorando de Entendimento constitui uma declaração de
intenções rnútuas entre
as Partes, ele não constitui uma obrigação juridicamente vinculativa,
e exceptuando as
responsabilidades de cada Parte pelos custos incorridos resultantes do presente
Memorando de
Entendimento, assim como as obrigações de confidencialidade e disposições para
resolução de
lÍtígios, este Memorando de Entendimento não cria nenhum direito em favor
de qualquer parte.
um compromisso legalmente vinculativo para a prestação dos serviços propostos
resulta apenas da
assinatura de um Acordo de Projecto e tal acordo prevalece em relação a
este Memorando de
Entendimento.
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DEFIN|çõES DE ACTTVTDADES UPSTREAM E DOWNSTREAM

As actividades upstream cobrem a exploração, logística e desenvolvimento
de infra-estruturas,
produção de petróleo e gás e o abandono.

a

As actividades downstream cobrem a distribuição da produção, a refinação
de petróleo bruto e gás,

energia renovável, investigação e desenvolvimento.

s)

coNTRtBUtçÃO DAS PARTES
O Governo de São Tomé e príncipe providencia:

o
r

Uma entidade legal nacional como base para o estabelecimento do
marco d

cooperação pu blico/privada apropriado;
Autorizações relevantes que possibilitem o desenvolvimento de todas as
actividades
(upstream e downstream) do petróleo;

esquema de companhia público/privada prestadora de serviços no que
promoção dirigida aos países produtores vizinhos do Golfo da Guiné.

ncia em engenharia de poços e operações, serviços de gestão de
Saúde, Segurança e Ambiente (HSE)e gestão de conformidade,
lidade corporativa e comunicações, serviços geológicos, garantia de fluxos,
ia de produção com o apoio integrado de Contratantes estratégicos para
a a empresas de petróleo e gás em actividade;
a soluções de financiamento para a implementação do projecto, para apoio

cb com boa relação custo-eficácia, e infra-estruturas de energia, operações de
o e produção, infra-estruturas de refinação e investigação e desenvolvimento;
is alta tecnologia Escandinava;

ansferência de conhecimento para competências nacionais.
ACçAO
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Assinatura do Acordo de Cooperação
- Abril de 2011
Estabelecimento da equipa de recursos
- Abril de 2011
plano
Desenho do
- Maio de 2011
de negócios
projecto
Planificação do
- Junho de 2011
Início de actividades
- Julho de 2011
Finalização do estudo de viabilidade do apoio logístico - Agosto de 2011
Estudo sobre energia renovável
- Outubro de 2011

PRÁTTCAS EMPRESARTATS E RESPONSABILTDADE SOCTAL

As Partes comprometem-se a trabalhar conjuntamente em conformidade com o Pacto Global
das Nações Unidas e os Objectivos do Milénio, manterão um elevado nível ético e padrões

internacionais de respeito pelo meio ambíente.

8)

CUSTOS

Cada Parte suporta as suas próprias despesas e custos resultantes deste Memorando de
Entendimento e de qualquer outra diligência e recolha de informação com respeito a este
Memorando de Entendimento, incluindo a negociação e finalização de um acordo defi
adequado para os projectos aquicontemplados ("Acordos de

Projecto"),

e) CoNFIDENC|AL|DADE
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Confidencial" significa especificações, desennõ#íf iE-Yy/
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9.1No âmbito desta cláusula, "lnformação
fitas magnéticas, discos e outros meios que possam ser lidos em computador, documentos,
ínformação,. dados técnicos e comerciais, técnicas e conhecimento.

f

rtes incluso reconhecem que a informação acordada ou reconhecida como
encial pelas Partes pode ser passada de uma Parte a outra com finalidades da
ção, e que lnformação Confidencial pode surgir dessa colaboração.
LUçAO DE LTTTGTOS
Considera-se que um litígio existe quando qualquer das Partes notificar a outra por escrito
essa finalidade.
As Partes envidarão todos os esforços ão seu alcance para solucionar qualquer litígio que
ssa surgir no âmbito deste Acordo, através de negociações de boa-fé. Cada Parte nomeará
rúm representante sénior da sua administração para se reunir em qualquer lugar mutuamente
lqcordado e com a finalidade de resolver o litígio. No caso de essas negociações não resultarem
numa resolução mutuamente aceitável, o litígio será tratado em conformidade com a cláusula
10.3.
10.3 Qualquer litígio ou diferença resultante de, ou relacionada com este Acordo será
submetida a arbitragem e solucionada por arbitragem, de acordo com as regras estabelecidas
pelo Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de Estocolmo na Suécia. Estas provisões
não constituirão impedimento para que qualquer Parte possa dirigir-se a qualquer tribunal ou
outro foro judicial com jurisdição apropriada para obter uma reparação injuntiva oportuna ou
outras medidas em casos de urgência.

11) RESPONSABILTDADE
11.1 Cada Parte é responsável por eventuais danos e perdas causados pela sua própria
negligência, acto doloso ou omissão, e pelo seu incumprimento deste Acordo.

11.2 Em consequência, cada Parte indemnizará a outra por todas as despesas, perdas, danos e
custos originados por qualquer acto doloso ou negligente ou omissão da sua Parte durante a
execução do Projecto nos termos de este Acordo.
11.3 Nenhuma Parte será responsável para com a outra Parte por quaisquer perdas indirectas
ou consequentes ou prejuízos sofridos pela outra Parte em consequência ou em conexão corn
este Acordo, nem tampouco cada Parte isenta a outra de tais responsabilidades.
12) RESCTSÃO
Este Memorando de Entendimento é efectivo desde a data de assinatura pelas duas Partes e

continuará em vigor até que um contrato detalhado e definitivo tenha sido assinado. A
assinatura do contrato deverá ter lugar o mais tardar em Abril de 2011. O Memorando de
Entendimento pode ser rescindido por qualquer das Partes através de notificação por escrito
entregue à outra Parte. Tal rescisão não afectará Acordos de Projecto em vigor no momento da
rescisão. A partir dessa data, este Memorando de Entendimento pode ser renovado por escrito
numa base anual.
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13.1Ïodos os aditamentos ou modíficações de este Acordo devem ser feitos por escrito e
aprovados por ambas as Partes.
13.2 Nenhuma Parte poderá outorgar ou ceder quaisquer benefícios, obrigações ou interesses
que possam ter neste Acordo a qualquer outra pessoa sem o acordo prévio por escrito da outra
Parte.
141 DOMTCír.|O
Cada Parte escolhe como respectivo domicilium citandi et executandí para finalidades deste
Acordo o que a seguir fica indicado.

A República Democrática de São Tomé e príncipe

O Consórcio da

O Gabinete de Sua Excelência o Primeiro-ministro

Odengatan 47
113 51 Estocolmo

[&J Invest AB e da Acona Wellpro AS

Suécia

Telefone: 00468165547

Aceite para e em nome da
República Democrática de São Tomé e príncipe

Aceíte para e em nome da
L&l Invest AB

e devidamente autorizado

e devidamente autorizado

Assinatura:
Nome por extenso: Sr. Carlos Vila Nova
Designação: Ministro das Obras públicas
e Recursos Naturais
Data: 1.7 de Março de 2011
Lugar: São Tome

Assinatura:
Nome por extenso: Sr. Joseph Okito
Designação: Vice-Presidente
Data: São Tomé e
Lugar: São Tomé

Príncipe
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Aceite para e em nome da
Acona Wellpro AS
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e devidamente autorizado

Assinatura:
Nome por extenso: Sr. Svein Olav Drangeid
Designação: Director Executivo
Data: São Tomé e Pfíncipe
Lugar: São Tomé
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ução, foi realizada em Outubro de 2011 por
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ndo Costa Pinto
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itaq qg Akersberga,
adutor oficial de sueco para português, titular da
utorização no 477 passada pelo Kammarkollegiet da suécia.
Sua
A correspondência entre o texto em língua sueca, (comparada com a
é
autenticada
português
versão original em inglês) e a tradução em
por carimbo e assinatura do tradutor.

Eu, abaixo.assinada, Anne'Marie

Notário
!Tdt,que:

pir'Ulico de Estocolmo, Suécia, ceúifico

nnUnnOO COSTA PINTO, Tradutor OÍìcial
ptttou e assinou pela sua propria mão o precedente
documento,
28fi,2011
Estocolmo,
244'. .
Ex-oficio
Coronas

Custo

