
 
 

 
 

 

NOTÍCIAS DO DIREITO 

Timor-Leste   
 setembro a novembro de 2019 

 

ESTATAL   

 

Nomeação do Presidente da Autoridade da Região 

Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno 

O Dr. José Luís Guterres foi nomeado para o cargo de Presidente da Autoridade da 

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno através da Resolução do 

Governo n.º 32/2019, de 15 de agosto.  

 

Aprovada a Estrutura Orgânica do Ministério das 

Finanças  

Através do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 25 de setembro, foi aprovada a orgânica do 

Ministério das Finanças, com o intuito de promover uma gestão eficaz das finanças 

públicas, refletindo as alterações provenientes da reforma fiscal, bem como a 

implementação das novas opções legislativas em matéria de planeamento e 

financiamento público. 



 

 

Nova Estrutura Orgânica da Direção Geral das Terras e 

Propriedades  

O Ministério da Justiça aprovou a estrutura orgânica da Direção Geral das Terras e 

Propriedades, através do Diploma Ministerial n.º 40/DM_MJ/08/2019, de 11 de 

setembro. Pretende-se desta forma, concretizar a implementação da política definida 

e aprovada para as áreas de terras, propriedades e informação aeroespacial, 

assegurando a administração e gestão dos bens imóveis do Estado e propriedades 

privadas. 

 

PETRÓLEO E GÁS  

 

Procedimento para Afetação de Áreas do território de 

Timor-Leste a Atividades Petrolíferas Upstream 

Mediante o Decreto do Governo n.º 7/2019, de 27 de setembro, o Governo aprovou a 

regulamentação do procedimento de afetação de áreas do território de Timor-Leste a 

atividades de pesquisa e produção de petróleo e gás. A definição, afetação e exclusão 

de áreas para estas atividades será da competência do membro do Governo 

responsável pela regulação das atividades petrolíferas. 

 

Publicada Reserva a favor da TIMOR GAP, E.P. nos 

Concursos Públicos para Celebração de Contratos 

Petrolíferos 

A Resolução do Governo n.º 27/2019, de 2 de outubro, estabelece uma reserva a 

favor da TIMOR GAP de um interesse participativo máximo de 20% em cada 

contrato de partilha de produção a ser celebrado no âmbito do concurso público em 

curso para atribuição de direitos petrolíferos.  



 

 

AVIAÇÃO 

 

Aprovado o Regime de Locação de Aeronaves    

Foi aprovado, através do Diploma Ministerial n.º 55/2019, de 30 de outubro, o novo 

Regime aplicável à Locação de Aeronaves. O referido diploma surge na sequência da 

recente aprovação da Política Nacional de Aviação Civil para Timor-Leste, que deverá 

ser implementada até 2030. São assim estabelecidas as condições de aprovação da 

operação de aeronaves utilizadas em transporte aéreo em regime de locação entre 

operadores nacionais e entre estes e operadores estrangeiros. 

 
 

 

 

 

 

Para mais informações acerca do conteúdo destas Notícias do Direito, queira contactar:  

Ricardo Alves Silva  

Ricardo.Silva@mirandalawfirm.com 
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