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Censo de 2015 mostra crescimento populacional moderado 
 

Os resultados preliminares do Censo Nacional da População e da Habitação, de 2015, foram lançados pelo 

Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, no dia 21 de outubro, num evento especial realizado em Díli. Esta é 

a terceira vez que se realiza o Censo desde a restauração da independência e os resultados provisórios 

mostram que a população de Timor-Leste era de 1.167.242 às 00:00 horas na noite de 11 para 12 de julho 

de 2015. Este número reflete um crescimento moderado da população com uma taxa de 9,46 por cento no 

período 2010-2015 em comparação com os 15,51 por cento no período 2004-2010. A população de Timor-

Leste mais do que duplicou nos últimos 35 anos. 

 

O livro contendo os resultados preliminares do Censo Nacional da População e Habitação de 2015 é a 

primeira de várias publicações planeadas com base nas informações recolhidas por 4.828 Recenseadores, 

Supervisores e Coordenadores de GPS durante o período compreendido entre 11 e 25 de julho.  O Diretor-

Geral de Estatística do Ministério das Finanças, António Freitas, referiu que o relatório preliminar "será 

seguido por uma série de publicações com tabelas detalhadas até ao nível de Município, Posto 

Administrativo e Suco, e relatórios de várias áreas como Fertilidade e Nupcialidade, Mortalidade, Projeções 

de População, Migração e Urbanização, Habitação, Força de Trabalho, Deficiência, Alfabetização e 

Educação, Género, Juventude e o Atlas do Censo."  

Os resultados preliminares apresentam os valores provisórios para a população, taxas de crescimento, 

rácio entre os sexos, densidade, distribuição rural/urbana e dimensão do agregado familiar ao nível de 

município, e rácio de população/ entre os sexos até ao nível de Município/Posto Administrativo.  

O município de Díli continua a ter a maior percentagem de população com 21,67 por cento da contagem 

nacional, seguido de Ermera [10,90 por cento] e Baucau [10,63 por cento]. O município com maior ritmo de 

crescimento foi Liquiça, com uma taxa média anual de 2,83 por cento entre 2010-2015. A taxa média de 

crescimento anual de Díli para o período foi de 1,55 por cento. 

A dimensão média do agregado familiar teve uma ligeira redução de 5,8 pessoas em 2010 para 5,7 

pessoas em 2015. 

A taxa média de crescimento da população nacional anualizada para o período 2010-2015 foi de 1,81 por 

cento em comparação com 2,4 por cento para o período 2004-2010. 
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No lançamento dos resultados preliminares o Primeiro-Ministro agradeceu a muitas das pessoas envolvidas 

no Censo de 2015 incluindo a Ministra das Finanças, Santina Viegas Cardoso, o Vice-Ministro das 

Finanças, Helder Lopes, o Diretor-Geral de Estatística, António Freitas, e toda a gestão e equipa da 

Direção-Geral de Estatística. Agradeceu também o apoio do UNFPA, UN Women, UNICEF, BPS e dos 

Departamentos de Estatística da Indonésia e Austrália, e destacou igualmente o papel das empresas de 

telecomunicações Timor Telecom, Telkomcel e Telemor na campanha deste ano. 

O Porta-Voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira refere que "o Censo da 

População e da Habitação de 2015 fornece dados importantes para o nosso país. É informação que 

pertence a todos os timorenses, "um Censo do Povo, para o Povo". Os dados provenientes do trabalho 

árduo das equipas e da colaboração das pessoas são fundamentais para um bom planeamento e 

desenvolvimento de políticas, com base em factos. Em nome do Governo, felicito todos os envolvidos e 

incentivo os envolvidos na próxima etapa a fazerem uma análise cuidadosa que nos irá permitir 

compreender melhor a dinâmica do nosso crescimento e atender às necessidades do nosso povo." FIM 

 

 

 


