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‘Trabalhar com Rigor e Responsabilidade’

PRIMEIROS 100 DIAS





Retrato dos Primeiros 100 Dias de Governação

‘Trabalhar com Rigor e Responsabilidade’

É para mim uma grande honra e um privilégio apresentar este retrato dos primeiros 100 dias de 
trabalho do VI Governo Constitucional.

Sendo este um Governo que surgiu em circunstâncias excecionais, orgulho-me de poder dizer que 
conseguimos atingir alguns progressos significativos.

Estamos a trabalhar com rigor e responsabilidade e estamos a caminhar para formas de trabalho mais 
eficientes e efetivas na prestação dos serviços àqueles que servimos, os cidadãos timorenses.

Este Governo assumiu funções numa altura em que Timor-Leste se encontra numa situação de paz e 
estabilidade e onde se regista algum crescimento económico.

Estamos a consolidar estas conquistas e a ser dignos da responsabilidade que nos foi depositada pela 
geração mais velha de líderes da resistência, a qual optou por abrir o caminho da governação a uma 
geração mais jovem e tecnicamente capaz para responder aos desafios do presente e do futuro. 

Estamos a transformar a sociedade timorense e a percorrer o caminho rumo à prosperidade.

Durante estes 100 dias conseguimos dar continuidade à grande tarefa de garantir que mais alunos 
tivessem mesas e cadeiras para se poderem sentar e aprender, e que mais professores recebessem 
formação nos novos currículos escolares. Começámos igualmente a implementar o Pacote de Cuidados 
de Saúde Primária em todos os centros e postos de saúde, dando também uma ênfase especial à 
Saúde na Família a fim de assegurar que todos tenham acesso a cuidados de saúde adequados.

Estamos a trabalhar para ter melhores estradas e mais pontes de qualidade para facilitar o acesso dos 
cidadãos aos serviços básicos essenciais, bem como a melhorar a distribuição pública de eletricidade 
e o acesso a água potável e ao saneamento básico. Estamos a melhorar as infraestruturas da nação, 
apostando na qualidade das obras públicas. 

Estamos igualmente a diversificar a nossa economia e começámos a investir mais no setor agrícola, de 
modo a que possamos ser autossuficientes em termos alimentares e a aumentar o rendimento e as 
oportunidades de trabalho no meio rural.

Estamos ainda a melhorar os nossos sistemas de governação, com a introdução de reformas no 
sistema financeiro, administrativo e legislativo. Queremos tornar a nossa Administração Pública mais 
profissional e mais robusta.

Não esquecemos que a nossa Nação só será forte se o nosso Povo também o for.

Fizemos promessas que tencionamos cumprir. Estes são apenas os primeiros 100 dias. Estamos 
empenhados em continuar o trabalho que iniciámos.

Dr. Rui Maria de Araújo
Primeiro-Ministro de Timor-Leste



Desenvolvimento Social

A verdadeira riqueza de Timor-Leste é a força do 
Povo Timorense.

Um Povo forte significa uma Nação forte, pelo 
que a melhoria dos serviços de saúde, educação 
e da qualidade de vida do povo timorense é 
essencial para a construção de uma sociedade 
justa e progressista.
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Cuidados de Saúde Primária
Lançámos e disseminámos o Guia de Cuidados 
de Saúde Primária (KSP), o qual consiste num 
pacote completo de serviços essenciais de saúde 
comunitária, incluindo visitas ao domicílio com 
especial ênfase à Saúde na Família, a fim de assegurar 
o direito à saúde por parte de todos os cidadãos.

Novos Números de Emergência ‘110’
Introduzimos os novos números ‘110’ e ‘3311044’ 
para chamadas médicas de emergência. Estes 
números estão ligados à polícia e aos bombeiros, 
são gratuitos e funcionam 24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

Ajuda aos Cidadãos Infetados com o VIH/SIDA
Completámos a construção e inaugurámos uma Casa 
de Recuperação de Saúde para cidadãos infetados 
com o VIH/SIDA, projeto liderado pela Comissão 
Nacional de Combate ao VIH/SIDA de Timor-Leste. 
Esta casa, localizada em Tíbar, vai apoiar os cidadãos 
portadores do VIH/SIDA, sobretudo aqueles que 
estão a sofrer discriminação e estigma, através de 
acompanhamento médico e formação profissional 
para futura reintegração nas suas famílias e 
comunidades.

Contas Bancárias dos Serviços Centrais de Saúde
Regulamentámos e abrimos as Contas Bancárias 
Oficiais dos Serviços Centrais da Saúde nos 
municípios para gestão dos orçamentos atribuídos a 
12 Delegacias de Saúde, 6 Hospitais, ao Laboratório 
Nacional e ao Instituto Nacional de Saúde para 
melhorar e aumentar a transparência da gestão de 
fundos. Cerca de 30 oficiais de finanças responsáveis 
pela movimentação e gestão das contas bancárias do 
Ministério da Saúde receberam formação adequada.

Reabilitação do Hospital Nacional Guido Valadares
Demos continuidade à reabilitação da Unidade 
Pediátrica e da Unidade de Medicina Interna do 
Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV).

Mesas e Cadeiras para Alunos
Distribuímos 45.579 conjuntos de mesas e cadeiras a 
381 escolas básicas espalhadas pelos 12 municípios 
e na Região Especial de Oe-cusse Ambeno, para 
ajudar a aprendizagem de mais de 350.000 alunos 
do ensino básico e secundário.

Formação de Professores
Demos continuidade à formação de 8.421 professores 
nos novos currículos para o Ensino Pré-Escolar e para 
o 1.º e 2.º ano do Ensino Básico nos 12 municípios 
e na Região Especial de Oe-cusse Ambeno, para 
melhorar a qualidade do ensino e conduzir a taxas 
mais elevadas de literacia e de competências 
matemáticas.

TV Educação
Assinámos um Acordo com a RTTL, E.P. (Rádio 
Televisão de Timor-Leste, Empresa Pública) para 
iniciarmos a difusão diária de programas educativos 
produzidos pelo Ministério da Educação nas línguas 
oficiais, tétum e português.

Visitas de Diagnóstico da Educação
Conduzimos visitas de diagnóstico aos municípios de 
Lautém, Aileu, Ainaro, Liquiça e Bobonaro e falámos 
com professores e funcionários administrativos, de 
modo a melhor entender as prioridades e estratégias 
para dar resposta às necessidades educativas ao 
nível local em 2016.

Primeira Reunião Extraordinária de Ministros
da Educação da CPLP
Realizámos a primeira reunião setorial desde 
que assumimos a Presidência da CPLP com todos 
os Ministros da Educação, na qual partilhámos 
experiências e estabelecemos parcerias para a 
melhoria dos sistemas de educação dos países da CPLP, 
através da implementação do Plano Estratégico de 
Cooperação Multilateral para 2015 a 2020 aprovado 
nesta reunião.
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Programa Internacional de Trabalhadores Convidados 
Enviámos 182 trabalhadores (homens) para a 
Coreia do Sul, para trabalharem nas áreas da 
Pesca, Agricultura e Indústria, e 89 trabalhadores 
(61 homens e 28 mulheres) para a Austrália, para 
trabalharem nas áreas de Hospitalidade, Turismo e 
Horticultura.

Visitas de Inspeção do Trabalho 
Realizámos visitas de inspeção do trabalho a 
428 estabelecimentos comerciais, nacionais e 
internacionais, abrangendo um total de 5.471 
trabalhadores (4.232 cidadãos nacionais e 1,239 
internacionais) nos municípios de Díli, Liquiça, 
Manatuto, Viqueque, Maliana, Baucau, Same, Suai, 
Ermera, Ainaro, Aileu e Lospalos. 

Apoio a Instituições de Solidariedade Social
Aprovámos atividades e fundos para 28 Instituições 
de Solidariedade Social que vão receber apoio 
financeiro do Ministério da Solidariedade Social 
para prestar assistência e assegurar os direitos e 
a proteção de crianças, mulheres e pessoas com 
deficiência.

13ª Reunião de Ministros do Trabalho e Assuntos 
Sociais da CPLP
Realizámos a 13.ª Reunião de Ministros do Trabalho 
e Assuntos Sociais da CPLP, na qual mantivemos 
discussões políticas e técnicas sobre Proteção Social 
Integrada, incluindo segurança social. Aumentámos 
também os nossos conhecimentos técnicos, uma 
vez que pudemos aprender com os modelos de 
melhores práticas de outras nações, e apresentámos 
a Declaração de Tíbar, e o respetivo Plano de Ação 
para os próximos dois anos, documentos assinados 
pelos Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais 
da CPLP e que integram os compromissos políticos 
assumidos nas áreas da Proteção Social e da 
Pobreza.

Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional
Aprovámos a orgânica do Conselho Nacional dos 
Combatentes da Libertação Nacional para continuar 
a honrar e a dignificar os nossos Combatentes da 
Libertação Nacional. 

Dia Nacional dos Combatentes da Libertação
Nacional
Instituímos o dia 3 de Março como o Dia Nacional 
dos Veteranos. Vamos celebrar todos os anos a 
nossa história de resistência dedicando este dia 
nacional à contribuição dos nossos veteranos 
timorenses para a libertação de Timor-Leste.

Visita de Combatentes da Libertação Nacional
Timorense à Austrália
Proporcionámos a deslocação de uma delegação 
de 53 Combatentes da Libertação Nacional liderada 
pelo líder histórico da resistência, Kay Rala Xanana 
Gusmão, à Austrália, que visitou 6 Estados e marchou 
ao lado de veteranos de guerra australianos para 
assinalar os 100 anos do Dia ANZAC.

Assistência de Auxílio a Desastres Naturais
Apoiámos 584 famílias, vítimas de desastres naturais, 
através da distribuição de materiais de construção 
civil para a reconstrução das suas habitações em 
9 municípios (Ainaro, Bobonaro, Covalima, Díli, 
Ermera, Lautém, Manatuto, Manufahi e Viqueque).

Sociedade Civil
Assinámos contratos com 20 Organizações da 
Sociedade Civil, desembolsando cerca de $ 1.1M 
através do Fundo da Sociedade Civil, para promover 
a participação deste grupo de instituições e 
organizações no processo de desenvolvimento do 
país.

Celebração das Mulheres Timorenses
Celebrámos o Dia Internacional da Mulher, a 9 de 
Março, homenageando as Mulheres Timorenses em 
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todos os municípios do país.

Formação ao nível de Género para Administração 
Pública e Administradores Municipais
Ministrámos formações sobre a Abordagem 
Integrada de Género e Orçamento Sensível ao 
Género a 206 funcionários dos ministérios para 
assegurar o desenvolvimento, a sensibilidade e a 
implementação de políticas com uma abordagem 
integrada de género. Numa colaboração entre a 
SEFI a SEM foi ainda providenciada Formação aos 
Gestores dos municípios de Aileu, Ermera e Liquiçá 
sobre a promoção da igualdade de género.

Política Nacional para a Juventude
Redigimos a Política Nacional para a Juventude, 
a qual se encontra atualmente em processo de 
consulta. Esta política assenta na realidade dos 
jovens timorenses e vai estabelecer os padrões 
para novas estratégias que conduzam a um maior 
desenvolvi-mento da juventude nacional no futuro.

Grupo de Coordenação do Setor da Juventude 
Estabelecemos o Grupo de Coordenação do Setor da 
Juventude (GCSJ), que envolve parceiros nacionais e 
internacionais a trabalhar no setor da juventude, o 
qual vai apoiar a implementação da política “One 
Gate Policy”. O objetivo é concentrar e mobilizar os 
recursos disponíveis para as necessidades e projetos 
dos nossos jovens, em especial dos que residem nas 
partes mais remotas do país. 

Conjuntos de Desporto e Música para Escolas
e Grupos
Fornecemos materiais de desporto e instrumentos de 
música a 26 escolas nos municípios de Díli, Viqueque 
e Manufahi, bem como a grupos nos municípios de 
Baucau e Bobonaro, para que os jovens timorenses 
possam fomentar os seus talentos e criatividade 
naturais através do desporto e da música.

Apoio ao Desporto
Apoiámos a deslocação ao estrangeiro dos nossos 
atletas para representarem Timor-Leste em eventos 
desportivos internacionais de Atletismo, Taekwondo, 
Silat, Ciclismo, Basquetebol, Boxe e Futebol.

Primeira Liga Amadora de Futebol do País
Estabelecemos a Comissão para a Organização 
da Liga Amadora, composta por um presidente e 
quatro membros, para prepararem e organizarem 
as condições necessárias para a realização do 
campeonato de futebol do país. 

Reabilitação do Estádio Municipal de Díli
Concluímos a reabilitação do Estádio Municipal de Díli 
o que garantirá que Timor-Leste assegura os requisitos 
mínimos para receber os jogos de pré-apuramento 
para o Campeonato do Mundo a disputar na Rússia, 
em 2018.

Arte e Cultura
A Unidade de Implementação da Academia de Artes 
e Indústrias Criativas Culturais já está a funcionar 
desde Abril. A futura Academia de Artes e Indústrias 
Criativas Culturais vai beneficiar todos os estudantes 
que pretendam seguir uma carreira nas artes, 
os artesãos e profissionais criativos do país e os 
professores de artes dos vários graus de escolaridade.

Fortalecimento dos Meios de Comunicação Social
Atribuímos $ 0.5M a 14 órgãos de comunicação 
social e a 1 associação de jornalistas para assegurar 
uma maior disseminação da informação produzida 
pela imprensa escrita, rádio e televisão por todo o 
território nacional.
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Desenvolvimento de Infraestruturas

Para desenvolver a nossa Nação, construir uma 
economia moderna e produtiva e criar emprego, 
precisamos de construir infraestruturas adequadas. 
Contudo, a escala e o custo das nossas necessidades 
em termos de infraestruturas são consideráveis, 
pelo que há necessidade de planear e implementar 
o nosso programa de infraestruturas de uma forma 
eficaz e ponderada. O VI Governo Constitucional 
definiu como prioridade exigir profissionalismo, 
melhor planeamento, controlo de custos e uma boa 
relação entre o preço e a qualidade.
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Projetos do Fundo de Infraestruturas
Demos continuidade a 86 Projetos de Infraestruturas 
Básicas nas áreas da Energia Elétrica, Estradas e Pontes, 
Água e Saneamento, Edifícios Públicos, Finanças, 
Educação, Segurança e Defesa e Agricultura, com 
um financiamento total de $ 40M a partir do Fundo 
de Infraestruturas. Estes projetos englobaram os 12 
municípios e a Região Especial de Oe-cusse Ambeno. 
Realizada a a-djudicação e aprovação pelo Tribunal 
de Contas do contrato de construção da Autoestrada 
Suai-Beaço: Secção I – Suai-Fatukai/Mola.

Sistema de Abastecimento de Água de Manatuto
Lançámos a ‘primeira pedra’ do projeto de reabilitação 
e expansão do sistema de abastecimento de água da 
capital do município de Manatuto e que vai abastecer 
água potável, 24 horas por dia, aos sucos de Sau, Ailili, 
Aiteas e Maabat.

Novos Contadores de Eletricidade
Regularizámos as tarifas, instalámos 600 contadores 
de eletricidade em Oe-cusse Ambeno e distribuímos 
5.000 novos contadores para os municípios de 
Maliana e Baucau. Já gerámos 35% das receitas 
previstas para 2015, no valor de $ 6.9M, e vamos 
continuar a trabalhar para que os consumidores 
paguem a eletricidade e desta forma contribuam para 
o aumento das receitas do Estado.

Plano Mestre de Transportes
Finalizámos o Plano Mestre de Transportes que serve 
de base para os investimentos e melhorias planeados 
para o setor. 

Segurança Rodoviária
Iniciámos a implementação de medidas previstas no 
Plano de Ação de Segurança Rodoviária tais como a 
reinstalação e ativação dos semáforos na capital.

Aeroporto Internacional de Oe-cusse Ambeno
Lançámos a ‘primeira pedra’ do Aeroporto 
Internacional de Oe-cusse Ambeno, projeto avaliado 

em cerca de $ 80M.

Concessão do Porto de Tíbar
Apresentámos em Conselho de Ministros um ponto de 
situação do processo de concessão do Porto de Tíbar, 
pela equipa interministerial e com a colaboração da 
Corporação Financeira Internacional. Verificámos os 
antecedentes do projeto e estrutura da PPP, afetação 
dos principais riscos, projeções de cash-flow, custos do 
projeto, benefícios económicos, aspetos ambientais e 
sociais, decisões necessárias e perfil dos concorrentes.

Propostas de Desenvolvimento
Avaliámos 35 propostas de projetos de infraestruturas, 
num valor total de $ 85.6 M, através da Agência de 
Desenvolvimento Nacional (ADN). No seguimento da 
verificação, o custo total destas propostas desceu para 
cerca de $ 55.7M o que representa uma poupança 
para o Estado de cerca de $ 29.9M.

Desenvolvimento de Infraestruturas
Inspecionámos e aprovámos os pagamentos relativos 
a 57 projetos nos 12 municípios e na Região Especial de 
Oe-cusse Ambeno. Estes projetos englobam estradas 
e pontes, edifícios, irrigação, portos, aeroporto e 
proteção contra cheias.

Reabilitação de Património Comunitário
Assinámos 18 contratos com vista à reabilitação de 
património comunitário do Setor da Educação no 
município de Bobonaro.

Habitações Pré-Fabricadas
Construímos 105 habitações pré-fabricadas nos 
municípios de Viqueque e Liquiça, como parte do 
compromisso do Governo relativo às iniciativas de 
desenvolvimento do ODM – Sucos. 

Terrenos para Novas Habitações em Covalima
Identificámos os terrenos no município de Covalima 
para a construção de 15 novas habitações utilizando 
tijolos feitos localmente.
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Desenvolvimento Económico

Timor-Leste é atualmente um país com baixos rendimentos. 
Todavia a nossa nação possui oportunidades económicas 
consideráveis e um forte potencial para se tornar numa 
nação com rendimentos médio-altos até 2030. O VI 
Governo Constitucional pretende desenvolver uma 
economia de mercado pujante, com um setor privado 
forte e capaz de criar emprego, garantindo também assim 
que todos os setores beneficiam dos recursos naturais do 
país. Estamos igualmente a diversificar a nossa economia 
e a incidir no alargamento e modernização do nosso 
setor agrícola, ao mesmo tempo que construímos uma 
indústria de turismo dinâmica e que encorajamos níveis 
superiores de atividade do setor privado e de indústrias 
inteligentes, incluindo o crescimento e a expansão de 
pequenas e micro-empresas.
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Sistema de Irrigação de Bulutu
Lançámos a ‘primeira pedra’ do projeto de irrigação 
de Bulutu, no posto administrativo de Laleia, 
município de Manatuto, que vai beneficiar 600 
famílias e irrigar cerca de 780 hectares de arrozais. 
Este projeto é financiado pelo Governo do Japão.

Centro de Formação das Escolas Técnicas Agrícolas
Inaugurámos os centros de formação das escolas 
técnicas agrícolas de Natarbora, município de 
Manatuto, e de Maliana, município de Bobonaro, 
com o intuito de melhorar a qualidade do ensino e 
da   aprendizagem de conhecimentos técnicos e me-
lhores práticas agrícolas.

Formação a Grupos Agrícolas
Providenciámos formação básica a 12 grupos de 
agricultores, englobando 180 pessoas, de oito 
municípios (Covalima, Manufahi, Aileu, Ainaro, 
Bobonaro, Manatuto, Ermera e Díli), sobre a 
importância do estabelecimento de cooperativas 
para o acesso a formação e a assistência técnica e 
financeira.

Apoio a Comunidades Agrícolas  
Implementámos o Programa do Centro de 
Desenvolvimento da Comunidade Agrícola (CDCA) 
em 40 sucos e estamos agora a estabelecer 
conversações com 20 novos grupos de sucos nas 
regiões central, oriental e ocidental do país.

Construção de Tanques de Peixe Ikan Lele 
Demos continuidade à construção de 48 tanques de 
peixe ‘Ikan-Lele’, 8 por suco, utilizando um sistema 
de tanque modificado ‘lona’ no suco de Seloi-Kraik 
(município de Aileu), no suco de Halekou (município 
de Bobonaro), no suco de Bucoli (município de 
Baucau), no suco de Railaco (município de Ermera), 
no suco de Fatuhada (município de Díli) e no suco de 
Loes (município de Liquiça). Isto permitirá aumentar 
os rendimentos e melhorar a nutrição de algumas 
famílias.

Centro de Produção de Sementes
Inaugurámos o Centro de Produção de Sementes no 
suco de Triloca, município de Baucau. Este centro 
vai produzir sementes de alta qualidade que serão 
distribuídas a agricultores nos 12 municípios e na 
Região Especial de Oe-cusse Ambeno.

Associações Comerciais de Sementes
Criámos 27 associações comerciais de sementes 
nos 12 municípios e na Região Especial de Oecusse 
Ambeno, a fim de permitir ao Governo comprar 
sementes de alta qualidade a partir destas 
associações para depois as distribuir a agricultores e 
assim melhorar a produção agrícola.

Emissão de Licenças de Árvores 
Emitimos licenças e distribuímos 150.000 mudas de 
árvores para serem plantadas numa área total de 
200 hectares em 12 municípios, gerando 29.037,57 
dólares de receitas para o Estado.

Atualização da Base de Dados de Tratores
Fizemos uma verificação cruzada e atualizámos a 
nossa base de dados relativamente a dados referentes 
a tratores médios e pesados nos 12 municípios e 
na Região Especial de Oe-cusse Ambeno, tendo 
conseguido identificar um total de 163 tratores ainda 
operacionais. 

Timor-Leste representado na Exposição
Universal de Milão
Garantimos a participação de Timor-Leste na Expo 
Milão 2015, na qual durante 6 meses vamos divulgar 
e promover o país como destino turístico. Nesta 
exposição os países estão agrupados em clusters e 
Timor-Leste integra o cluster do café. O Ministério 
da Agricultura e Pescas também levou especialistas à 
Exposição para promover o café de Timor, o óleo de 
côco e o óleo kami.

ǀ P.11



Formação aos Taxistas da Capital
Assegurámos a segunda formação dirigida a 220 
taxistas da cidade de Díli, na qual são abordados 
temas como a ética, o atendimento, as normas e 
regras de trânsito, para melhorar os serviços ao 
público. 

Formação em Hospitalidade
Realizámos formação em hospitalidade dirigida a 38 
trabalhadores do setor privado na área da hotelaria, 
a qual visou melhorar e aumentar a qualidade de 
atendimento, rigor e profissionalismo na indústria 
do turismo.

Exposição Internacional de Construção
Organizámos e realizámos a Exposição Internacional 
de Construção, com o objetivo de envolver parceiros 
do setor privado nacional e internacional para 
fortalecer o setor de construção civil. Conseguimos 
atrair 83 empresas que estabeleceram redes de 
empresa para empresa.

Formação no Setor da Indústria
Realizámos formações a 104 pessoas, 62 mulheres 
e 42 homens, em produção de Tais (no município 
de Díli), em Gestão e Marketing (nos municípios de 
Manatuto e Liquiça) e em produção de marmelada 
(nos municípios de Aileu, Liquiça e Manufahi).

Projeto “Processamento de Lixo em Energia”  
Lançámos o projeto de processamento de lixo em 
Tíbar, o qual vai criar cerca de 300 postos de trabalho, 
entre o sistema de recolha, manuseamento, triagem 
e processamento de lixo, e que pode ainda produzir 
energia para uma central elétrica com capacidade de 
25MW. Estamos a efetivar políticas que visam res-
ponder à necessidade de gerir os resíduos urbanos 
com a preocupação transversal de garantir susten-
tabilidade ambiental e a proteção da saúde pública.  

Secretariado Técnico de Gestão de Lixo
Estabelecemos o Secretariado Técnico de Gestão Lixo, 
em Tibar, o qual é responsável pelo desenvolvimento 
de mecanismos para a gestão e processamento 
do lixo. Este Secretariado Técnico irá igualmente 
assegurar a proteção dos níveis de saúde e higiene 
na comunidade.  

Centro de Logística Nacional
Estabelecemos o Centro de Logística Nacional (CLN) 
como Empresa Pública, o qual já forneceu 2.284 
toneladas de arroz a comunidades nos 12 municípios 
e na Região Especial de Oe-cusse Ambeno.

Relatório de Atividades e Contas da Timor GAP
Pela primeira vez, a Timor GAP apresentou ao 
Conselho de Ministros um relatório de atividades 
e contas, referente a 2014, o qual foi analisado. O 
Conselho de Ministros deu instruções para que a 
Timor Gap desenvolva um Plano Estratégico e um 
Plano de Investimento Financeiro para os próximos 
20 anos.

Estudo de Prospeção do Petróleo de Timor-Leste 
Concluído o estudo da empresa Schlumberger sobre 
a prospeção do petróleo em Timor-Leste que vai 
contribuir para a melhoria das políticas e estratégias 
do Governo em relação à indústria de exploração de 
petróleo.

Graduação de Bolseiros Licensiados
Licenciados 4 bolseiros nas seguintes áreas: 
Geofísica, Geologia, Minas e Comércio, em 
Universidades da Indonésia, Austrália e Timor-Leste.
Concluída a formação em Country familiarization 
training, com a Mission Aviation Fellowship, pelo 
primeiro piloto timorense graduado na Austrália. 
O objetivo é prepará-los para contribuírem para 
o desenvolvimento dos setores com relevância 
económica para o país.
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Desenvolvimento da Governação

A boa governação e um setor público profissional, capaz 
e responsável são essenciais para a prestação de serviços 
governamentais. O nosso setor público será o principal 
motor de crescimento económico a médio prazo, devendo 
estabelecer as bases para o progresso da nossa Nação, 
através do desenvolvimento dos nossos recursos humanos 
e da gestão do nosso programa de infraestruturas.
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Programa do Governo
Os membros do VI Governo Constitucional 
dedicaram-se à tarefa de analisar setorialmente 
aquilo que foi comprometido no V Governo, fizeram 
o ponto de situação atual e aprovaram o Programa 
do VI Governo Constitucional para desenvolver o 
país.

Reforma da Administração Pública
Demos os primeiros passos rumo à reforma da nossa 
Administração Pública. Congelámos o recrutamento 
de novos funcionários permanentes e começámos 
a rever o quadro jurídico, incluindo a Lei da Função 
Pública e os Estatutos da Função Pública, em parceria 
com a CFP e os dirigentes na área dos Recursos 
Humanos, tendo também o Conselho de Ministros 
nomeado o novo Presidente da Comissão da Função 
Pública e dois Comissários, aguardando a sua tomada 
de posse pela nomeação de outros dois Comissários 
representantes do Parlamento Nacional.

Auditoria Social
Realizámos a I Conferência Nacional sobre a 
Auditoria Social com o tema “Liu husi Auditoria 
Sosiál atu Garante Partisipasaun Publiku hodi Hadi’ak 
Prestasaun Servisu”, em parceria com a Presidência 
da República. Já assinámos também um memorando 
com a FONGTIL - Fórum das Organizações Não 
Go-vernamentais de Timor-Leste para efetivar o 
processo de Auditoria Social.

Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
Desembolsámos $ 1.8M no âmbito de programas 
de bolsas e formação em diversas áreas, tais como 
medicina, enfermagem, gestão, direito, turismo, 
comércio, engenharia, finanças, formação de 
professores e agricultura, que abrangem cerca de 
4,500 beneficiários. Iniciámos o mapeamento dos 
recursos humanos de cada município, nos setores 
público e privado, o qual permitirá uma avaliação 
das necessidades dos timorenses em termos de 
capacitação e ensino.

Reuniões do Conselho de Ministros
Realizámos 14 Reuniões do Conselho de Ministros 
(9 ordinárias e 5 extraordinárias), aprovando 40 
diplomas governamentais: 11 Propostas de Lei, 17 
Decretos-Lei e 12 Resoluções Governamentais.

Programa do Diagnóstico Nacional
Iniciámos a segunda fase do Programa do Diagnóstico 
Nacional sobre a capacidade de desempenho das 
instituições públicas, designadamente no Ministério 
da Agricultura e Pescas e na Secretaria de Estado 
para a Formação Profissional e Emprego. Também já 
analisámos e discutimos no Conselho de Ministros 
os resultados e recomendações do Diagnóstico 
Nacional no Ministério da Saúde e no Ministério das 
O-bras Públicas, Transportes e Comunicações para 
uma prestação de serviços públicos aos cidadãos 
cada vez mais qualificada.

Reforma Fiscal
Recrutámos um Coordenador da Reforma Fiscal 
o qual já manteve uma série de reuniões com a 
Direção dos Impostos Domésticos, a Direção dos 
Impostos Petrolíferos, o SERVE e a Unidade SI, com 
vista a obter mais informações sobre o sistema e 
procedimentos para registo de empresas e criação 
de contas fiscais. O processo de reforma fiscal está 
em curso. 

Receitas Fiscais
Cobrámos receitas fiscais no valor de $ 18,3M, o que 
representa 24% do alvo para 2015 ($ 76,1M).

Qualidade da Execução Orçamental
Introduzimos melhores procedimentos de execução 
orçamental e todos os ministérios operacionais 
e instituições são atualmente capazes de criar e 
aprovar Notas de Boa Recepção (NBRs) e de criar 
Certificados de Despesa (CDs), alterações que vão 
permitir que todos os ministérios operacionais e 
instituições assegurem um processo de pagamentos 
mais rápido e mais eficiente.
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Ligação entre o Plano, Orçamentação, Monitorização 
e Avaliação da Execução do OGE
Começámos a preparar um esboço de Decreto-Lei 
sobre o Planeamento, Orçamentação, Monitorização 
e Avaliação da Execução do OGE com o objetivo de 
garantir melhor ligação entre plano e orçamentação 
e definir claramente indicadores de desempenho 
na execução do orçamento a fim de facilitar a sua 
monitorização e avaliação.

Jornadas Orçamentais
Organizámos as “Jornadas Orçamentais”, na qual 
participaram todos os membros do Governo, os 
Deputados da Comissão C e os Diretores-Gerais 
de Planeamento, Finanças e Administração para 
determinar as prioridades nacionais e as alocações 
orçamentais correspondentes para 2016 e 2017.

Conselho para a Delimitação das Fronteiras
Marítimas
Estabelecemos o Conselho para a Delimitação 
Definitiva das Fronteiras Marítimas e nomeámos 
a nova Diretora-Geral do Gabinete de Fronteiras 
Marítimas de Timor-Leste.

Documentos de Interesse Nacional Recuperados
Vitória alcançada com a devolução pela Austrália 
dos documentos e materiais relacionados com o 
processo que decorre no Tribunal Internacional 
de Justiça, apreendidos aos nossos consultores 
jurídicos em Camberra, numa operação realizada em 
Dezembro de 2013.

Plano de Implementação dos Censos 2015
Analisámos o Plano de Implementação dos 
Censos 2015, no âmbito do qual se vai realizar 
o recenseamento da população e da habitação 
em Timor-Leste, iniciativa fundamental para 
conhecermos a realidade social e económica do país.

Seminário sobre Construção da Paz e Construção
do Estado
Realizámos um seminário sobre a Construção da Paz 
e a Construção do Estado em parceria com o g7+ 
e com a Universidade Nacional de Timor Lorosa’e 
(UNTL), no qual foram estabelecidos os parâmetros 
que nos permitirão conduzir a Segunda Avaliação da 
Fragilidade em Timor-Leste.

Descentralização Administrativa e Poder Local
Aprovámos, em Conselho de Ministros, legislação 
importante relativa ao processo de descentralização 
administrativa e do poder local, designadamente as 
Propostas de Lei do Poder Local e da Descentralização 
Administrativa; do Recenseamento Eleitoral, Eleitoral 
Municipal, Proposta de Lei que aprova a primeira 
alteração à Lei n.º 3/2004, de 10 de Fevereiro sobre 
os Partidos Políticos, Proposta de Lei que aprova a 
primeira alteração à Lei n.º 3/2009, de 8 de Julho, 
sobre lideranças comunitárias e sua eleição.

IV Conferência Internacional sobre a
Descentralização Administrativa e o Poder Local
Organizámos a IV Conferência Internacional sobre 
Descentralização Administrativa e Poder Local, 
com o intuito de informar e esclarecer os nossos 
cidadãos e os nossos parceiros sobre o processo de 
descentralização administrativa em curso e a sua 
importância para o processo de desenvolvimento e 
reconstrução nacional.

Caderno Eleitoral
Recrutámos 148 novos funcionários para trabalhar 
com o STAE no recenseamento de eleitores e na 
atualização da Base de Dados Eleitoral, de modo a 
que possamos recensear novos eleitores. 

Acordo de Cooperação Eleitoral com a Tailândia
Assinámos um Acordo de Cooperação com o Governo 
da Tailândia para a capacitação dos funcionários do 
STAE, em preparação do próximo calendário eleitoral.
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Posto Militar de Ataúro
Lançámos a ‘primeira pedra’ do projeto de edificação 
do Posto Militar de Ataúro o qual está previsto ser 
concluído até ao final do ano.

Operação Conjunta “Hanita”
Iniciámos em Março a Operação Conjunta “Hanita” 
no município de Baucau, uma atividade não 
planificada, mas necessária para a estabilidade, 
segurança e para a garantia da autoridade do 
Estado. A Operação decorre de acordo com a lei, 
com as regras de empenhamento e no respeito pelos 
Direitos Humanos.

Novo Comando da PNTL
Nomeámos o novo Comandante-Geral e o novo 
Comandante-Geral-Adjunto da PNTL, garantindo 
assim o funcionamento normal desta instituição de 
segurança nacional.

Lei de Migração e Asilo
Aprovámos a Proposta de Lei sobre Migração e 
Asilo, em Conselho de Ministros, que nos vem 
ajudar a consolidar as políticas públicas no âmbito 
da migração. Esta Proposta de Lei vem assim regular 
a entrada, a permanência e a saída de cidadãos 
estrangeiros e a entrada e saída de cidadãos 
nacionais do território nacional.

Assistência Legal
Continuámos a prestar assistência legal, judicial e 
extrajudicial plena e gratuita, através da Defensoria 
Pública, aos cidadãos que não dispõem de meios 
para fazer face aos custos da justiça: 868 Processos 
Criminais e 192 Processos Civis.

Bilhete de Identidade
Introduzimos o Bilhete de Identidade nos municípios 
de Baucau e Ermera, onde os timorenses a partir 
dos 12 anos podem agora requerer um Bilhete de 
Identidade (BI).

3ª Graduação de Advogados Privados
Através do Centro de Formação Jurídica do 
Ministério da Justiça graduámos o terceiro grupo 
de 32 Advogados Privados, os quais possuem 
competências que vão permitir melhorar o sistema 
judicial em Timor-Leste.

Propriedades Estatais
Regularizámos o uso de 364 propriedades do Estado 
através de contratos de arrendamento relativamente 
a 206 propriedades, concedendo direito de uso de 
24 propriedades a instituições do Estado, renovando 
contratos de 64 propriedades e notificações sobre 70 
propriedades. Cobrámos cerca de $ 0.5M em rendas 
a favor do Estado.

Cadastro de Terras
Conseguimos registar 17.448 parcelas de terreno 
através do Projeto do Sistema Nacional de Cadastro, 
com a finalidade de identificar de forma clara as 
propriedades privadas, abandonadas e estatais em 
todo o território nacional.

Atribuição de Terreno à Santa Sé
Aprovámos uma Resolução para a atribuição, à Santa 
Sé, do direito de superfície sobre o terreno contíguo 
à Igreja de Motael, em Díli. O terreno foi solicitado 
pela Diocese de Díli ao Ministério da Justiça para 
a construção, pela Igreja Católica de Timor-Leste, 
de um edifício adequado à possível visita do Santo 
Padre ao país.

Acordo com a Santa Sé 
Finalizámos o esboço do Acordo entre a RDTL e 
a Santa Sé numa recente visita ao Vaticano. Este 
processo é conduzido por uma equipa técnica 
com representantes do Ministério de Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, do Ministério da 
Educação e do Ministério da Justiça.  
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Novas Embaixadas
Abrimos quatro novas embaixadas no Laos, 
Camboja, Myanmar e Brunei Darussalam, nações 
que pertencem à ASEAN.

Chefes de Missões Diplomáticas
Identificámos e enviámos uma lista de 14 novos 
Chefes de Missões Diplomáticas ao Presidente da 
República e finalizámos a lista de novos diplomatas 
que irão conduzir as missões de Timor-Leste no 
estrangeiro.

Acordo com União Europeia
Assinámos no dia 26 de Maio um Acordo de Isenção 
de Visto Schengen com a União Europeia, o qual 
já está em vigor. A partir de agora, os cidadãos 
comunitários que viajem até ao nosso país e os 
cidadãos timorenses que viajem até aos países da 
União Europeia (com exceção do Reino Unido e 
Irlanda) estão isentos de vistos para estadas que 
não excedam os três meses por cada período de seis 
meses.

Reuniões de Coordenação da CPLP
Realizámos sete encontros de coordenação 
do desenvolvimento estratégico institucional 
e cooperação com os Países de Língua Oficial 
Portuguesa o que permitirá a realização de estudos 
relacionados com os serviços administrativos em 
português para o setor da justiça. 

ASEAN
Participámos nas reuniões técnicas de alto nível 
do Fórum Regional da ASEAN e reunimo-nos com 
o Secretário-Geral da ASEAN e com outros peritos 
que estão a aconselhar Timor-Leste a respeito da 
implementação de programas e iniciativas para 
garantir a nossa adesão a esta organização.

Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa em 
São Tomé e Príncipe
Ajudámos São Tomé e Príncipe a lançar a sua 
primeira ITIE com a assistência da ITIE Timor-Leste. 
Esta colaboração contribui para o fortalecimento das 
relações bilaterais entre Timor-Leste e São Tomé e 
Príncipe, ao mesmo tempo que ajuda a reforçar a 
presença de Timor-Leste na arena internacional.

Assistência de Auxílio ao Nepal
Contribuímos com $ 0.5M para o Nepal, no 
seguimento do terremoto que devastou este país, 
para ajudar as vítimas do desastre e para apoiar os 
esforços de auxílio.

Assistência de Auxílio ao Vanuatu
Doámos $ 1M ao Vanuatu, no seguimento do ciclone 
que devastou este arquipélago, para apoiar as 
vítimas e apoiar os esforços de auxílio.

Retrato da Execução Orçamental

Orçamento Geral do Estado para 2015
O Orçamento Geral do Estado Retificativo (2015), no 
valor de 1.570,000 milhões de dólares, foi aprovado, 
promulgado e posteriormente publicado no Jornal 
da República sob a Lei N.º 1/2015, de 13 de Abril, 
com vista a dar resposta ao novo Plano e Estrutura 
do VI Governo Constitucional. Até ao dia 26 de Maio 
de 2015 a taxa de execução de despesas é de 34.1% 
e a taxa de arrecadação de receitas é de 31% do total 
da estimativa de receitas para todo o ano fiscal de 
2015.
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