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1. PREFÁCIO 

DE S.EX.A 
O MINISTRO 
COORDENADOR 
DOS ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 
EM EXERCÍCIO  

O VIII Governo constitucional assumiu o compromisso politico de 
continuar a implementar as políticas bem sucedidas no passado, 
tendo como objetivos e prioridades centrais do Governo a sua 
continuidade numa perspetiva de aproveitamento dos esforços 
empreendidos e dos progressos alcançados no tocante ao desen-
volvimento, social económico e politico do País.  

Apesar de conjuntura política e dos desafios enfrentados por este 
VIII Governo Constitucional, e de ainda não existir o Membro do 
Governo para assumir as responsabilidades e os compromissos 
politicos traçados para este setor, este Executivo iniciou o seu tra-
balho de uma forma ativa e construtiva, implementando assim a 
visão sufragada pelo Povo e como tal consubstanciada no nosso 
Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. 

Com efeito, o VIII Governo Constitucional compromete-se ainda 
em dar continuidade  aos investimentos a nível de desenvolvimen-
to económico que permitirão a Timor-Leste criar uma economia 
moderna, diversificada e próspera, por força da implementação de 
setores industriais estratégicos e inovadores.

O presente relatório 100 dias de Governação do Gabinete do Mi-
nistro Coordenador dos Assuntos Económicos pretende reportar 
com detalhe os contributos dados por esta instituição para o pro-
grama do Governo e para o plano Estratégico de Desenvolvimento 
traçado de 2011-2030. 



6 100 Dias de Governação

Este relatório contempla ainda as principais actividades que foram 
implementadas pelo Ministério e pelas Secretarias de Estado, ór-
gãos e serviços na sua tutela, no período de Junho a Setembro do 
corrente ano. 

Esperamos, com isto, apresentar o importante trabalho que tem 
sido realizado nesta área de Governação, bem como os principais 
desafios que se colocaram durante este período.

Agio Pereira
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COMPETÊNCIAS
O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, coordena a 
atividade política dos membros do Governo com competência em 
material de cariz económico, de desenvolvimento do setor privado 
e cooperativa, do trabalho, da formação professional e do ambien-
te.

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos exerce ainda, 
cumulativamente, as funções de Ministro do Turismo, Comércio e 
Indústria.

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos coloca-se em 
termos de precedência institucional e protocolar, imediatamente 
a seguir ao Ministro de estado e acima dos restantes ministros e 
demais membros do Governo.

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos coadjuva o Pri-
meiro-Ministro na coordenação e supervisão da implementação ou 
da execução da política geral para as áreas de governação de cariz 
eminentemente económico e é responsável pelo trabalho desen-
volvido pelo: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, de que é 
Ministro; Secretaria de estado da Formação Profissional e Empre-
go; Secretaria de Estado de Cooperativas; Secretaria de Estado do 
Ambiente, bem como outros orgãos e serviços, tais como: Centro 
Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tíbar; Centro 
Nacional de Formação Profissional de Becora; Instituto Nacional 
de Desenvolvimento de Mão-de-Obra; Inspecção-Geral do Traba-
lho; Serve- Serviço de Registo e Verificação Empresarial; Instituto 
de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial; Tradeinvest- Agência 
de Promoção de Investimento e Exportação; AIFAESA- Agência 
de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária 
e Alimentar,I.P., bem como dos orgãos e serviços que compõem o 
Ministério e as secretarias de Estado na Sua tutela.
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Administração                                              
Ministerial transitória
O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, 
para além das competências previstas na orgânica do Governo, 
detêm transitoriamente na sua tutela o Ministro Coordenador dos 
Assuntos Económicos, Ministro do Turismo, Comércio e Indústria, 
a Secretaria de Estado do Ambiente, Secretaria de Estado das 
Cooperativas, Secretaria de Estado para a Formação Profissional 
e Emprego, bem como os órgãos e serviços, sob dependência do 
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, na orgânica do 
VIII Governo Constitucional.

Assim, nos termos do Despacho no. 13/PM/VIII/2018, de 31 de 
agosto de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, foram delegadas no 
Senhor Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Minis-
tros uma série de competências em orgãos e serviços, tendo em 
vista o normal funcionamento dessas instituições sob pena de im-
portantes departamentos da administração pública não poderem 
exercer as suas funções de interesse público. 

Foi desta forma assegurado o normal funcionamento destes or-
gãos e serviços, sem se repercutir notoriamente o bom funciona-
mento das instituições junto dos cidadãos.
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2. GABINETE 
DO MINISTRO 

COORDENADOR 
DOS ASSUNTOS 
ECONÓMICOS
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No âmbito da Organização do Plano Administrativo, foi efetuada a 
criação do arquivo eletrónico através do Microsoft Access. 

Quanto à Execução de Dotação Orçamental Temporário (DOT) 
mensal foram efetuadas duas categorias: Salários e vencimentos 
(pagamento dos funcionários públicos) e Bens e serviços (paga-
mento dos funcionários contratados).

Foi realizada uma reunião com S.E. Ministro da Presidência do 
Conselho de Ministros para a apresentação do orçamento Geral 
do Estado do Gabinete MCAE para o ano fiscal 2018.

S.E. o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros participou 
no debate da Comissão C do Parlamento Nacional e no debate do 
OGE 2018.

Participação no Workshop sobre as jornadas orçamentais e na dis-
tribuição do pacote fiscal de 2019 no Ministério das Finanças.

Coordenação com a UPMA sobre o relatório anual, trimestral e a 
utilização do orçamento duodecimal no PAA 2019.

Coordenação com as linhas ministeriais e as agências sob tutela do 
MCAE, sobre a preparação do relatório 100 dias de Governação e 
elaboração do PAA 2019.

Continuação de coordenação com os grupos beneficiários da Sub-
venção Pública sobre as dificuldades enfrentadas e preparação 
para segunda fase de pagamento.

Coordenação com a Universidade Nasional de Timor Lorosa’e 
(UNTL), através da Faculdade de Agricultura sobre a preparação 
para inauguração dos mini-mercados e sanitários públicos, com 
o apoio dos fun-
dos de Subven-
ção Pública pelo 
Gabinete do Mi-
nistro Coordena-
dor dos Assuntos 
Económicos.
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3. MINISTÉRIO 
DO TURISMO, 

COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA
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3.1 ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO 
MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO   
E INDÚSTRIA    

No âmbito do Plano ação anual, foi realizado o Evento Interna-
cional de Corrida de Ro’o Darwin-Dili-Oecuse 2018. 

Foi uma das atividades anuais promovidas pelo Ministério do Turis-
mo, com o apoio de outros Ministérios e da Associação Yacht Dar-
win, bem como do Governo Northern Territory Darwin, Austrália.

Um dos objetivos atingidos: Reactivação da linha marítima entre a 
cidade Darwin, Austrália e Timor Leste; a Promoção de Timor-Les-
te como um novo destino aos turistas estrangeiros; a Promoção 
dos produtos locais, bem como a promoção de Timor ao mundo 
exterior.

Entrega dos Prémios 



Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos | www.timor-leste.gov.tl 13

A vinda do Turismo Cruzei-
ro 2018, com cerca de 2000 
passageiros a bordo. Esta ati-
vidade teve como objetivo 
principal a promoção de Ti-
mor-Leste ao mundo exterior, 
através da própria natureza às 
atividades culturais e etc.

Por meio desta visita, deu a 
conhecer ao mundo, através 
do contato direto dos visitores 
com a realidade timorense e 
uma forma de Projeção de Ti-
mor-Leste ao Mundo Internacio-
nal.

Foram Desenvolvidas as in-
fraestruturas Turísticas Reli-
giosas de Nain-Feto Ramelau. 
O Ministério do Turismo como 
um órgão do Governo respon-
sável à gestão das infraestru-
turas turísticas, incluindo o 
sítio de Nain-Feto Ramelau 
como sendo um dos patrimó-
nios religiosos.
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3.2 SETOR DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

FORMULAÇÃO DA POLÍTICA COMERCIAL

Neste âmbito foram realizados estudos para a elaboração da polí-
tica comercial. Na Área de Comércio, foi promovida a formação da 
equipa de trabalho, em parceria com ADB. Foi ainda Desenvolvido 
o ToR para o recrutamento de um consultor internacional. 

Apresentação e discussão do Esboço da Política Comercial.

CERTIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES COMERCIAIS

Foram emitidos certificados de licenciamento para 599 compa-
nhias e 347 micro-negócios e Facilitadas as atividades de expor-
tação e importação, deste modo, salientam-se as seguintes ações:

1. Fiscalização e monitorização das companhias exportadoras 
e importadoras (Atividades de importação e exportação tais 
como, armazéns, lugar da vendas, “show rooms” e “trade dis-
plays”).

2. Custo operacional e salário para Assistente do Adido de Comér-
cio, em Jakarta-Indonesia (3 meses).

3. Aprovação de documento de importação de veículos e motori-
zadas.

4. Emissão de certificados de origem, para a exportação dos pro-
dutos:

• Café (net weight: 575,280 Kg) e valor (CIF Value) $ 473,405.00.

• Herbal Tea, Dry konjac Chips, Coconut Copra (33,456 gross 
weight e valor $262,580.00).

5. Autorização/emissão de licenças para a exportação de sucatas 
e aluminium, com peso líquido 1.516 kg e valor USD 20,248.50.

No domínio da Cooperação Internacional na Área do Comércio, 
teve a oportunidade de Participar no seminário internacional sobre 



Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos | www.timor-leste.gov.tl 15

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (UNESCAP), em Bhutan; uma pessoa do sexo masculino e 
1 outra pessoa do sexo masculino Participou no Seminário interna-
cional sobre ‘Regional Workshop On Trade Facilitation For Sustai-
nable Development’ em Bangkok – Thailand.

Quanto à Regularização e controlo das actividade comerciais, fo-
ram efetuadas as seguintes ações: Monitorização e levantamento 
de preços dos produtos alimentares de necessidades básicas, ma-
terial de construção e combustíveis,  para assegurar a estabilidade 
de oferta dos bens essenciais e o controlo atempado dos efeitos 
negativos de inflação; Monitorização e controlo de stoques de nes-
cessidades básicas nas lojas e armazéns de importadoras, em Dili, 
para garantir a estabilidade do Mercado de bens essenciais, e pre-
venir manipulação de preços; Calibração às estações de combus-
tíveis na Capital de Dili, para garantir a quantidade de venda dos 
combustíveis; Monitorização e controlo nas 4 lojas e armazéns de 
distribudores do produto ‘Aqua Danone’.

Na área de Promoção e Marketing dos Produtos nacionais, houve 
a Participação na Exposição Internacional “China International Im-
port Exposition”, Encontro de preparação com equipa interminis-
terial e setor privado. Coodenação com CCI-TL e Embaixada China 
em Timor-Leste, sobre preparação de produtos e documentos ne-
cessários. (lista dos produtos, certificados de origem dos produ-
tos, certificado exportação, etc).

FUNDO SOCIAL BUSINESS PARA O ACCESSO DE CRÉDITO AOS 
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS & COOPERATIVAS.

Foi elaborado o guião para o accesso de crédito aos micro, pe-
quenas e medias empresas & cooperativas. Ainda neste assunto, 
houve Encontro com PNUD e BNCTL sobre o estabelecimento de 
regulamentos e procedimentos legais para o accesso de fundo So-
cial Business.

Workshop sobre UN Woman e Projecto TOMAC teve a participa-
ção e Apresentação do resultado de pesquisa sobre o desenvol-
vimento e gestão de mercado, pela equipa de trabalho TOMAC e 
Autoridade Municipio de Bobonaro e Baucau.
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Houve Reuniões com USAID, em que foram actualizadas a imple-
mentação do Projecto Avança Agricultura, sobre o progresso e os 
desafios enfrentados. Em cooperação com MAP, ME, MS e Insti-
tuições Académicas (Jovens Estudantes Univeversitários UNTL, 
UNPAZ e IOB, Faculdade da Agricultura e Economia).

SETOR DA INDÚSTRIA

Foi definida a política nesta área com definição das principais li-
nhas da política industrial e foi Finalizada a política industrial de 
Timor-Leste. Foram também efetuados estudos para o estabele-
cimento do parque industrial, bem como a realização de estudo 
preliminário para o estabelecimento do parque industrial, em Tibar 
- Liquiça.

Por outro, foi promovida a Formação na área de Meterologia (Sou-
th-south and triangular cooperation between Indonesia and Ti-
mor-Leste), cujos objetivos foram:

• Assistência técnica sobre “Technical Assistance on Fuel-Dis-
penser”, no Hotel Ramelau – Dili; Bimbingan teknis sobre “Non-
-Automatic Weighing Instrument”, no Hotel Ramelau–Dili e Or-
ganizado o Seminariu sobre “Engaging for Global challenge: a 
pathway to improve metrological infrastructure for better natio-
nal competitiveness”, em Pusat Budaya Indonesia - Dili.

No âmbito da monitorização, Acompanhamento e aconcelhamen-
to aos grupos/empresas industriais, foram realizadas Monitori-
zação a grupo da indústria de produção VCO e Kripik, no Suco 
Manapa, Posto Administrativo Cailaco, Municipio Bobonaro; Moni-
torização a grupo da indústria produção Kripik, no Suco Caidaba, 
Posto Administrativo Baucau Vila; bem como o  acompanhamento 
à Companhia Acelda que produz Sabão e champô, no Suco Ga-
riuai, Posto Administrativo Baucau Vila.
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PLANO E PESQUISA

No Plano estratégico do Ministério, foi Ajustado o Plano estratégi-
co do MCI com o programa do VIII Governo Constitucional, assim 
como a Finalização e tradução do Plano estratégico do Ministério, 
para o setor do comércio, indústria e cooperativas.

Foram elaborados o Plano de Acção e Plano de Execução do Mi-
nistério e a e ajustamento do plano de acção do Ministério (incluin-
do plano de descentralização) de acordo com as prioridades do 
VIII Governo Constitucional. Avaliação e elaboração de relatório de 
actividade do Ministério.

Ainda neste domínio, foi realizada a Criação do Instituto para a 
Qualidade de Timor-Leste (IQTL,IP), bem como a criação do es-
boço de regulamento do serviço interno, regulamentos de traba-
lho e outros regulamentos necessários de acordo com o Estatuto: 
IQTL,IP;  Preparação do mapa pessoal do IQTL,IP;  Coordenadas 
com as instituições relevantes sobre a capacitação de recursos hu-
manos para o futuro estabelecimento do IQTL,IP e a Formulação 
de Candidatura ao fundo de cooperação europeia entre Timor-
-Leste e União Europeia para a construção e a compra de equipa-
mentos de Laboratório Nacional de Meterologia.
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4. SECRETARIA 
DE ESTADO DA 

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

E EMPREGO
SEFOPE
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4.1 PROGRAMAS PROMOVIDOS 

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SE-
FOPE) continua a existir no mandato do VIII Governo Constitucio-
nal, com base no Decreto lei no. 14/2018, de 17 de Agosto. No artigo 
4.o, descreve-nos que a Secretaria de Estado da Formação Profis-
sional e Emprego está na dependência do Ministro Coordenador 
dos Assuntos Económicos.

A SEFOPE continua a implementar a política para a área de for-
mação profissional e Emprego e Trabalho. Estas áreas muito con-
tribuíram para o sucesso da nossa economia, em que foram con-
sagradas no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, tais 
como: até ao ano 2030, termos timorenses educados e terem co-
nhecimento, poderem atingir uma esperança média de vida longa 
e produtiva, com acesso a uma educação de qualidade, em que 
prepara para participar no desenvolvimento económico, social e 
política da nossa Nação.   

Para atingir estes objetivos, a SEFOPE articula, juntamente, com os 
Institutos autónomos que ficam na dependência no Ministro Coor-
denador dos Assuntos Económicos, tais como: Insituto Nacional 
de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO), Centro Nacional 
de Emprego e Formação Profissional de Tibar (CNEFP TIBAR), 
Centro Nacional da Formação Profissional de Becora (CNFP BE-
CORA), e Inspeção Geral do Trabalho (IGT).

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A partir da tabela seguinte, podemos verificar que a alocação do 
orçamento elevado foi para a categoria da Transferência Públi-
ca com o montante USD1 028 928,00, com base na categoria de 
transferência Pública no ano anterior que é mais elevado em com-
paração com outras categorias. Porém, não foi executado integral-
mente, devido ao impasse político que nos levou a implementação 
da dotação do orçamento de duodécimo, através de pedidos a 
afetuar mensalmente, o que implicou no processo de implementa-
ção dos programas de emprego e formação com o orçamento de 
tranferência pública. 
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Desde o mês de Junho a Setembro de 2018, foram gastos cerca 
de USD USD 250,782.00 da categoria de salários e vencimentos, 
para o pagamento de funcionários públicos, no total de USD 208, 
na categoria bens e serviços foram USD 190,062.00 para apoiar os 
serviços de administração, incluindo o pagamento de 242 funcio-
nários casuais e na obrigação e compromissos para o pagamento 
de 3 assessores.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No corrente ano 2018, o Governo não conseguiu apoiar subsídios 
para os centros de formação, pelo facto de implementação do or-
çamento afeto ao duo-décimo. Contudo, a SEFOPE e os orgãos 
autónomos como INDMO, CNEFP-TIBAR, e CNFP-BECORA conti-
nuam a concentrar esforços para as atividades de formação pro-
fissional.

Do mês de junho a setembro de 2018, a SEFOPE continua a aten-
der 95 jovens que pretendiam ter acesso à formação profissional 
em diversas áreas, tendo conseguido facilitar a entrada dos 86 jo-
vens, entre os quais (F:65, M:21) para participar na formação da 
Administração, nivel I e na área de Hotelária & Turismo nível I, no 
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Centro de Treinamento Visão Foinsa’e (STVJ–Camea, e Centro de 
Treinamento Visão Foin sa’e (STVJ) – Manleuana.

A SEFOPE também contribui para a formação dos Centros Profis-
sionais, Escolas técnicas Vocacionais e Universidades para terem 
acesso ao programa do estágio Nacional. Este ano, não foi realiza-
do apoio de subsídios aos formandos, devido ao orçamento afe-
to ao duo-décimo. No entanto, a SEFOPE continua a atender 201 
graduados, que pretendem ter experiência de trabalho através do 
estágio na área da indústria. 

EMPREGO 

Desde o mandato do VIII Governo Constitucional, SEFOPE con-
tinua a promover a criação de emprego, através das seguintes 
ações: 

1. O Centro de Emprego e Orientação Profissional (CEOP), reali-
zou a  divulgação e aconselhamento profissional aos 1.066 pes-
soas (F:432, M:951); entre os quais, 262 pessoas registadas à 
procura de emprego dentro do país (F:315, M:526); 290 pes-
soas registadas à procura de emprego para o estrangeiro (F:117, 
M:173); 512 pessoas à procura de formação Profissional (F:262, 
M:250); 

2. Contratação de trabalhadores, através de vagas disponibiliza-
das no CEOP são 11 pessoas, entre os quais (F:2, M:9), para a 
área de sales manager, professor da universidade, Gerente de 
marketing, reparação AC/frigorífico, supervisor para o trabalho 
doméstico, para a agricultura e gestor de finanças.

3. Foram contratados 247 trabalhadores (F:2, M:2435) para a in-
dústria Coreana. Na área de pescas, 129 do sexo masculino, 34 
trabalhadores para a fábrica (F:2, M:32), 84 para a área agri-
cultura e 628 trabalhadores para a indústria Australiana  (F:113, 
M:515), 347 trabalhadores para a área horticultura (F:100, M:247), 
34 trabalhadores para hotelaria (F:11, M:23).

4. No âmbito do projeto rural, apesar de não existir novos projetos, 
durante os 100 dias de Governação, a SEFOPE continua a pro-
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mover a fiscalização dos projetos de estradas rurais em 9 muni-
cípios, tais como: Manatuto, Ainaro, Ermera, Aileu, e Baucau.

5. Quanto aos grupos de auto-emprego, apesar de não existir no-
vos empregos, a SEFOPE continua a promover a monitorização 
e avaliação de 7 grupos auto-empregu, nos Municípios Baucau, 

Aileu, Bobonaro, Dili-Atauro, Ainaro e Covalima. 

TRABALHO

Neste âmbito, foi elaborada e divulgada a lei do trabalho no. 4/2012 
aos 44 empregadores, entre os quais: 4 locais e 40 estrangeiros, 
perfazendo o total de 128 trabalhadores (F:60, M:78), composto 
pelos 12 trabalhadores estrangeiros (F:2, M:10) e 116 trabalhadores 
lokais (F:58, M:58).

A Resolução para a disputa laboral, foram registados 90 casos de 
disputas laborais, em que foram resolvidos: 13 e 73 casos em pro-
cesso, 1 Arbitrário e 3 Bipartida.
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Relacionado com a inspeção de trabalho, foram Realizadas 288 
visitas de  inspeção de trabalho, especialmente na área de promo-
ção, tais como os seguintes: a) melhoria das condições de higie-
ne no trabalho, foram inspecionados 67 Estabelecimentos com o 
total de 1.377 trabalhadores (F:229, M:1.148), incluindo a aplicação 
de termos de notificação auto-advertência 3, auto-notícia 30, com 
USD 12,500.00 total de multas.

b) Quanto à prevenção de riscos profissionais no trabalho, foram 
inspecionados 46 estabelecimentos com 788 trabalhadores (F:127, 
M:661), e aplicação de termos de notificação, auto advertência 1,9 
auto-noticia, arquivo 38 (condição normal) com o total multa de 
USD 4,025. C) Colocação de empregos e proteção  aos desempre-
gos, migração e trabalho no estrangeiro, foram inspecionados 131 
estabelecimentos, entre os quais são 1,537 trabalhadores (F:399, 
M:1.174), e a aplicação de termos de notificação de auto advertên-
cia 4, 49 auto-notícia e 78 arquivo (condição normal), com o total 
de multa USD 20,700. d) Segurança social e proteção social, foram 
inspesionados 44 estabelecimento,  com o total de 230 trabalha-
dores, entre os quais (F:106, M:124), e na aplicação de termos de 
notificação auto advertênsia 1, auto-notícia 9, e 37 arquivos (con-
dição normal), com o total multa de USD 920. e) Total multa atin-
gidos no valor de USD 59,765 (pagos USD 38,145 e por pagar USD 
21,620). 

• Registados e lagalizados 4.045 contratos de trabalho, entre 
os quais 1.439 do sexo feminino e 2,606 trabalhadores do sexo 
masculino.

• Contratos de trabalho, foram processados 1.473 pedidos de au-
torização de trabalhos aos empregadores e trabalhadores de 
39 países, foram aprovados 1.143 pedidos (novos pedidos: 702, 
pedido de renovação: 441), reprovados 116 pedidos, cancelados 
71 pedidos, pendentes: 143 pedidos.

• Rejistados 111 queixas dos 53 trabalhadores, entre os quais fo-
ram Resolvidos 10 queixas, e 101 qeixas ainda em processo.
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INFORMAÇÃO SOBRE O MERCADO DE TRABALHO

Neste âmbito, foram recolhidos dados administrativos relaciona-
dos com a informação no mercado de trabalho nacional a partir de 
entidades privadas e públicas: 

Dados de Graduados da Escola Técnica Vocacional nos Cen-
tros de Formação Privada 10 instituições já fizeram a entrega de 
graduados com o total de 1106 provenientes de várias áreas, cujo 
objetivo a DNIMT rea-
lizará uma análise so-
bre a procura e oferta 
de trabalho (matching 
supply and demand) 
no mercado de traba-
lho, estes dados foram 
publicados no Labour 
Market Outlook na oi-
tava edição, Segundo 
o plano será publicado 
no mês de Novembro 
de 2018. Os dados em 
que foram recolhidos 
são descritos na tabela 
ao lado:

Registo de Vagas

Registo de vagas do ETAN E JOBCreative, entre o período de ju-
nho a 21 setembro de 2018, foram registados 174 vagas de trabalho, 
apesar de não se ter feito nunhuma pesquisa aprofundada, as va-
gas registadas foram para a contratação de gestores, profissionais 
e especialistas. Sendo que serão avaliados os registos de vagas 
que serão publicados através da DNIMT, sobre a procura de oferta 
no Mercado de trabalho na edição seguinte.
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Pesquisa sobre Hospitalidade

A implementação da política de pesquisa sobre hospitalidade aos 
hotéis foram registados um total de 34 procura no Mercado de tra-
balho e a mão de obra qualificada para contribuir para o processo 
de tomada de decisão política interna da formação profissional e 
Emprego. Ainda estamos na etapa de recolha de dados ou inter-
view visits aos hotéis, visto que muitos hotéis que ainda não dispo-
nibilizam e não precisam de re-interview para assegurar dados que 
não exatos e verdadeiros.

QUADRO LEGISLATIVO 

No mandato do VIII Governo Constitucional, foram elaborados al-
guns diplomas legais sobre assuntos laborais, incluindo o esboço 
da lei orgânica da SEFOPE. Que se sublinham como as seguintes:

1. Esboço da Lei orgânica da SEFOPE;

2. Esboço do diploma Ministerial sobre Conciliação, mediação e 
arbritagem laboral;

3. Esboço do Decreto-Lei sobre trabalho domestic; 

4. Esboço final do Decreto do Governo para o Conselho de Arbri-
tragem de Trabalho (CAT).

COOPERAÇÃO

No âmbito da cooperação, deu-se a continuidade no domínio da 
cooperação com os parceiros de desenvolvimento, cujo acordo já 
existem anteriormente, tais como os seguintes:   

Continuação da cooperação entre a SEFOPE e UNDP sobre o pro-
jeto “One Stop Shop” já estabelecida com “KNUA JUVENTUDE” no 
VI Governo Constitucional, como uma forma de juntar a juventu-
de para ter acesso às informações e formação diversas que ligam 
com a carreira profissional destes jovens.
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A SEFOPE continua a dar apoios, através de fornecimento de in-
formações relacionadas com o assunto da formação profissional, 
emprego e trabalho, conforme o horário estipulado para todas as 
semanas.

No domínio da cooperação com GIZ, desde o mês de Julho de 
2016 ao mês de Junho de 2020 do mandato do VI Governo Consti-
tucional, a SEFOPE tem sido concentrado para prosseguir com os 
compromissos a nível de cooperação nesta área, através do proje-
to “Oportunidade de Rendimento para a Geração e Empregabilidade 
(ENDIGO) ou “Income Generating Opportunities Project (ENDIGO. E 
o Município Viqueque é o responsável pela implementação deste 
projeto.

No mandato do VIII Governo Constitucional, Projeto ENDIGO, mais 
envolvida com o Centro de Emprego municipal da SEFOPE em 
Viqueque e LAutem, incluindo o Centro de Emprego Nacional da 
SEFOPE. Foram também realizadas atividades relacionadas com a 
exposição da carreira profissional no Município de Viqueque, com 
a participação de alunos do terceiro ano da  Escola Secundária de 
Viqueque perfazendo um total de 745 estudantes, entre eles: F:410 
e M:335.

No ano 2016, no mandato do VI Governo Constitucional já foram 
celebrados Memorandum de Entendimento entre a SEFOPE, OIT, 
CCI-TL, e KSTL para a implementação do programa nacional do 
trabalho Decente ano 2016 a 2020. Neste acordo, foram prioriti-
zados três assuntos, tais como: Promoção para o emprego e pro-
teção social; Desenvolvimento sócio-económico nas áreas rurais e 
Boa Governação nas instituições do Mercado de trabalho.

A SEFOPE continua a dar apoio a nível da cooperação, que visa 
atingir os resultados estabelecidos nas áreas prioritárias mencio-
nadas. 

Esta parceria foi estabelecida através de um Memorandum de En-
tendimento no VI Governo Constitucional, com a duração de 3 anos 
a contar do ano 2016 a Dezembro de 2018.  

VIII Governo Constitucional continua a assegurar esta cooperação. 
Neste mandato do VIII GC foram implementadas algumas ativida-
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des, apoiadas pelo workshop Development Program Timor-Leste 
(WDPTL), como se segue:  

•	 Capacitação de funcionários da SEFOPE, nas áreas de: Forma-
ção de programa Computador IT-Excel  dos fornecedores da 
formação ISAT, aos 15 funcionários ((F:8, M:7) e formação em 
língua inglesa na LELI;

•	 Promoção da formação em língua inglesa no CNEFP em Becora aos 
candidatos trabalhadores num total de 15 pessoas (F:8, M:7);

•	 Participação em workshop sobre o programa de reintegração 
de trabalhadores casuais que já regressaram de Austrália a Ti-
mor, num total de 20 pessoas (F:10, M:10);

•	 Facilitar o processo de seleção dos andidatos trabalhadores ao 
programa Trabalhador sazonal no Município Aileu com o total 
de 256 candidatos, entre eles (F:159, M:97), e desses, conse-
guiram passar 66 cadidatos (F:30, M:36), no município Ermera 
com total candidatos 1.543 (F:294, M:1.249), onde passaram 143 
(F:43, M:100), no municipio Bobonaro foram 860 total de candi-
datos (F:632, M:228 ), ainda em processo de coreção de teste.

•	 Pré-Departure Training Briefing (PDB) aos trabalhadores sele-
cionados num total de 141 pessoas, entre eles (F:58, M:83).
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5. SECRETARIA 
DE ESTADO DE 
COOPERATIVAS
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A Secretária de Estado de Cooperativas como um orgão governa-
tivo novo que foi empossado no dia 22 de junho de 2018 pelo Pre-
sidente da RDTL para a execução dos programas  do VIII Governo 
Constitucional. todavia, estruturalmente está tutelada a Ministro 
do Coordenador dos Assuntos Económicos.

Anteriormente era uma direção nacional de Cooperativas, contudo 
com o passar de tempo conseguiu desenvolver-se embora com os 
recursos humanos limitados devido ao maior desafio que  tem agi-
tado o país, a sua existência tem por principal finalidade dignificar, 
servir e tirar o povo da extrema pobreza. 

Em conformidade com enquadramento legal que está previsto na 
Constituição RDTL relativamente aos artigos do 138,  artigu 50 nú-
mero (5), artigu 115 da alínea (m) e de artigu 6 alinea (e) que deram 
o contributo para o Decreto-Lei da Cooperativa número 16/2004 
que cita a importância de se assentar na solidariedade, no trabalho 
individual, no trabalho colectivo , na indepedência e desenvolvi-
mento dos seus membros no seu bem estar como uma forma de 
ajuda ao desenvolvimento económico do país.

5.1 ATIVIDADES PRIORITÁRIAS

A instalação do Gabinete de SECoop, para garantir o funciona-
mento do aparelho administrativo de SECoop e a execução dos 
programas do VIII Governo Constitucional.

O primeiro seminário foi realizado com grande sucesso, com 
tema “ A Cooperativa de Ásia Pacífica’’. Para obter as vantagens 
do modelo Cooperativo dos países da Ásia Pacífica para ajudar a 
SECoop a definir qual é o melhor para o país.

A SECoop realizou com sucesso o segundo seminário, cujo tema 
“Compartilhar o modelo cooperativo com os países amigos”. A 
SECoop conseguiu obter informações para elaboração do plano 
ação anual. Os diagnósticos demonstraram inatividade das Coo-
perativas, o motivo pelo qual explica, traduz-se na sua falta de in-
dependência ou autonomia financeira e a sugestão é preciso fazer 
revisão sobre o decreto-lei e ao mesmo tempo produz os produtos 
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agrícolas em grande quantidade, a diversificação da economia é 
urgente para dar uma melhor qualidade da vida à população na 
área rural e a criação de uma produção integrada que tem por 
principal finalidade abarcar todas as atividades cooperativas tais 
como: Um centro de formação, de incubação e etc.

Receber a proposta de Mocatil, a recolha de dados e informações 
necessárias e a SECoop deu apoio incondicional para possibilitar 
a realização do primeiro seminário. A criação do mercado justo e 
estabelecimento de um centro de mercado cooperativo.

Preparação do esboço da orgânica de SECoop, para ter uma es-
trutura mais efetiva e eficiente. A SECoop já conseguiu fazer a so-
licitação dos pareceres e conseguimos obtê-los das instituições 
relevantes tais como CFP e o Ministério das Finanças.

Elaboração do plano de ação, para execução dos programas e a 
sua submissão ao Conselho de Ministro por forma a possibilitar a 
discussão.

A instalação definitiva de SECoop, para ter o espaço mais ade-
quado e obter a eficácia dos serviços administrativos.

A realização das visitas regulares aos municípios em todo o ter-
ritório do país, para mobilizar a camponesa local  a declarar-se 
membros cooperativos.  

A SECoop conseguiu o apoio de comité base como, por exemplo, 
afiliação da comunidade camponesa para se tornar ou se consti-
tuir uma cooperativa. A recomendação da comunidade campone-
sa é ter apoio incondicional do Governo através de uma regulação 
efetiva. É realizada pela equipa do Gabinete de SECoop.

Realizados os encontros bilaterais com a embaixada da Austrália, 
a delegação da China de província Schenzen, a Companhia Priva-
da relacionada com a veterinária, Cooperativa e agricultura e com 
World Vision, a discussão com os setores privados e os diretores 
de Trade Invest e  da Indústria e Comércio. O Objetivo principal 
tem como finalidade trazer um input ao gabinete da SECoop. Re-
forçar a colaboração e a boa coordenação com os parceiros atra-
vés da assinatura de um memorandum ou um acordo. A sugestão 
é para tornar SECoop um orgão do Governo que prioriza as áreas 
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prioritárias como agricultura, pesca e Indústria por intermédio de 
cooperação com os seus parceiros do comércio. É realizada pela 
equipa de Gabinete de SECoop.

Encontro Regular KONSANTIL, os objetivos: Preparação para a 
celebração do dia mundial de alimentação e Entregar o relató-
rio.  

A preparação da Comissão e Orçamento. Transmitir sobre os pon-
tos focais para colaborar em conjunto com comissão, Sr. Sanco 
Ximenes, Pontos focais da linha ministerial.

Socialização para Cooperativa M-CAEP, Objetivos: Motivar a co-
munidade para trabalhar em conjunto através de Cooperativos de 
forma a que possa produzir em grande quantidade dos produtos 
agrícolas. Aumentar a capacidade e Conhecimento relacionado 
com a comunidade que tem interesse para defender os seus direi-
tos mediante o movimento cooperativo e ao mesmo tempo sen-
sibilizá-la de ter a maior responsabilidade e criar boas condições 
à cada família camponesa. Membro pré Cooperativa MCEAP pode 
adquirir informações que sejam claras relacionadas com critérios 
ou requisitos para servir como Cooperativas dirigentes de modo a 
compreender como se deve fazer para se tornar uma Cooperativa? 
e Como se deve ter a legitimidade firme para Cooperativa? MCEAP 
pode adquirir o conhecimento associado as suas funções e os seus 
direitos enquanto uma cooperativa. 

De Pré-Cooperativa solicitou a Direção Nacional das Cooperativas 
para no futuro continuar a dar firmemente a assistência, a Reco-
mendação para Direção Nacional das Cooperativas  para SECoop. 
O Objectivo principal é dar um apoio político para implementação 
dos programas do VIII governo constitucional. 

Para além destas ações, seguem abaixo, algumas atividades reali-
zadas por Sua Excia, o Secretário de Estado de Cooperativas, no 
âmbito de dinamização de atividades prioritárias do programa po-
lítico  deste setor, que se encontra no anexo deste relatório.

Foi realizada um workshop no âmbito da SECOOP. Na abertura 
do Workshop relacionada com as  Pequenas Empresas para ADTL 
Secretaria de  Estado de  Cooperativas (SECoop) abertura do 
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workshop cujo tema “Learning and Refre-
sher Workshop And Small Business Training” 
no Edifício da Assosiação Deficiente de Ti-
mor-Leste (ADTL), em Mascarenhas, Díli. 
(05/09/2018). Na  abertura do  workshop, o 
Secretário de Estado aproveitou a oportuni-
dade para apreciar e louvar a iniciativa por 
parte dos deficientes (ADTL) de serem em-
presários e frisou também que este Governo 
do VIII G. Constitucional é de inclusão, isto 
significa que vai contar com o envolvimento 
de todos os cidadãos timorenses indepen-
dentemente da sua condição física, da sua 
origem social, crenças, e etc. e visa alcançar 
a prosperidade de todos.

Realizou-se uma Reunião com o  Setor Privado da  China, no Edifí-
cio do Fomento - Mandarin, Díli. (06/9/2018). Neste encontro com 
o setor privado da China, falou-se da importância da agricultura 
como um recurso pertinente para trazer a prosperidade à Timor 
–Leste . 

Secretário de  Estado de  Cooperativas, o Eng. Arsénio Pereira  
Da Silva realizou um encontro bilateral com o  Embaixador da 
Austrália Mr. Peter Robert no Edifício de  Fomento Mandarin, Díli. 
(14/09/2018).

Neste encontro, abordou-se sobre a importância de fortalecer a 
cooperação entre os dois países na área Cooperativa e Secretário 
de Estado aproveitou a ocasião de solicitar o apoio técnico por 
parte do governo australiano. Da parte da Austrália, Senhor embai-
xador sublinhou a pertinência de estar empenhado fortemente em 
dar apoio financeiros aos agricultores timorenses a fim de poder 
desenvolver Timor –Leste na área de agricultura que é um setor 
chave para alcançar a prosperidade.
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Durante cinco dias no mês de  setembro no 
dia 19  até 23, o Secretário de  Estado de  
cooperativas Eng. Arsénio Pereira da  Silva 
realizou uma viagem acompanhado pela 
equipa da direção aos três municípios: Ma-
natuto, Baucau e Viqueque e a sua finalida-
de é para fazer uma observação relacionada 
com as condições reais dos agricultores.

Nesta visita, o Secretário de Estado anotou 
duas  exigências por parte dos camponeses 
locais que são os seguintes: 1. Estabeleci-
mento de um Centro Cooperativo e 2. For-
necimento dos equipamentos. 

Ora, tudo isto tem como principal objetivo 
facilitar as vendas dos seus produtos e mo-
tivá-los a produzir em grande quantidade os 
seus produtos agrícolas.
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6. SECRETARIA 
DE ESTADO DO 

AMBIENTE
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O Programa do VIII Governo Constitucional dá especial ênfase à 
necessidade de continuação com o processo de desenvolvimento 
das actividades na área do meio ambiente, que será contribuir para 
a redução da pobreza e garantir um desenvolvimento ecologica-
mente mais equilibrada e mais sustentável.

Baseado no Decreto Lei no. 14/2018 de 17 de Agosto, artigo 1 e 
artigo 2, da orgânico da Secretaria de Estado do Ambiente, abre-
viadamente designado por SEA é o órgão central do Governo res-
ponsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da 
política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para as 
áreas do ambiente.

6.1 ATIVIDADES PRIORITÁRIAS 

Realizada a inspecção nas instalações da 
fabrica do café CCT em Railaco – Município 
Ermera. Observar e garantir boas práticas de 
gestão de lixos, líquidos e sólidos.

Plantação de árvores mangrove (Mangais) 
na àrea costeira de Suco Ulmera Posto Adm. 
Bazartete Município de Liquica, para co-
memorar o dia da consulta popular 30 de 
Agosto 1999. O objetivo é proteger recursos 
biodiversidade na àrea costeira e marinhos,  
incluindo  prevenção da erosão.

Realizada a inspeção na empresa Gracia 
Farm em Railako, Ermera. Para Observar os 
problemas ambientais  causados pela fer-
mentação e reduzir o problema ambiental 
que surge no local referido, a fim de reduzir 
a poluição   do efeito da fermentação e mau 
cheiro e reduzir riscos para ambiente e saúde humana.

Disseminação informação sobre prevenção da prática de Corup-
ção, Colução e nepotismo na Secretaria de Estado do Ambiente, 
por forma a ter conhecimento de boa governação para garantir 
uma administração  regular.
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Assinada a nota entendimento (MoU) entre Secretário de Esta-
do  do Ambiente, representa Governo TL com o representante da  
Conservação  Migratório Espécies,  Sra. Dona KwanIha, no Palácio 
do Governo, com o propósito de Garantir protecção e conserva-
ção  Dugongo (karau tasi) e os seus habitat em Timor-Leste.

O acordo Memorandum understanding do Dugongo, serve para 
criar condições para às especias de imigrantes no mundo interna-
sional. Assinados por 123 países ainda nao incluído Timor-Leste.  
Os Locais potenciais para Dugongo já identificado em Timor-Leste 
são: Dili, Liquiça Lautem, Lore, Tutuala e Com.

Participar no Global beach Cleaning up 2018, em Dolok oan. Com 
o objetivo de 1) Juntar lixos na marginal e de elevar mais a con-
ciência da comunidade de não deitar lixos à toa. 2)Promover o de-
senvolvimento do Turismo e garantir politica zero (0) plasticos.. 
- Actividade em geral organizada pelas organizações : Movimento 
Tasi Mós, Funcionários SEA, DIT, e Ministério da Saúde com os res-
petivos funcionários.

O Objectivo do seminário é discutir e procurar a melhor solução 
para reduzir a utilização de plásticos em Timor-Leste. Os Lixos de 
plásticos são de grande impacto para o ambiente em Timor Les-
te. O Governo Timor-Leste produzirá 1 Diploma no mês de De-
zembro com o intuit de parar com a importação de plásticos. As 
empresas importadoras procuram meios possíveis para a alterna-
tiva de trocar sacos de plásticos. A Companhia AVANI faz o lança-
mento do saco verde..

Encontro com UNDP TL para discutir sobre a implementação da 
política zero pl’asticos.  A UNDP está pronto para suportar técni-
cos e tecnologias para a implementação da política zero plástico. 
O SEA encoraja o setor privado e outras entidades com interesse 
de apoiar o zero plástico. 

Participação no Workshop MARINE DE-
BRIS, na Busan Correia do Sul. Adaptar Ex-
periência com outras nações que ligam com 
a MARINE DEBRIS. Os Ministérios relevantes 
percisam de sinergia para coordenação com 
as  entidades, a fim de limpar as praias. 
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Participação no workshop Coral Triangle Ini-
tiative (CTI), no Hotel Arbiru Beach-Dili para 
a apresentação do resultado sobre Rapid As-
sessment Marine Protected Área do CTI Re-
gional Indonesia, MPA. 

Realizado um seminário no DNCPIA para apresentação sobre Díli 
sanitation and drainage master plan phase II EIA. O Sistema de 
drainagem existente não é viável e não favorece, pois causa im-
pactos para inundação e muito lixo caseiro. Já existe um estudo e 
o “master plan”, porém, é preciso uma coordenação entre as linhas 
ministeriais para a implementação do projeto. 

Marca da Sensibilização Ambiental, deixar a Cidade limpa e colar 
sticker nos transportes públicos para a sensibilização de não deitar 
lixos nos locais públicos, e divulgação de informação de sensibili-
zação até os municípios. 

Socialização sobre proteção Dugong e conservação “Du’ut Tasi”, 
em Vemasse, Baucau aos Estudantes e professors.  A comunidade 
que reside perto da área costeira ainda não têm conhecimento 
dugong e du’ut tasi, bem como, proteger e conservar Dugong e 
“du’ut tasi” em Timor-Leste para atrais visitores. 

Preparação do planu 100 dias na aula DNPRB, entre eles: 1. Sensi-
bilização sobre proteção e conservação aos recursos biodiversida-
de. 2). Levantamento de dados sobre recursu biodiversidade em 
foho Rame-Lau. 3). Gestão sobre conservação do sito (gestão cro-
codile. 4). Deslocação aos  Municípios para Sensibilizasaun sobre 
proteção  e conservação  de recursos Biodiversidade e responder 
a acidentes causados pelo Crocodilo.

Coordenação com o Presidente da Autoridade Municipal de Dili, 
Floresta Urbano e segurança cívil  sobre o plano para cortar as 
árvores secas e os troncos das árvores que atravessam estradas , 
edifícios públicos na cidade de Dili. 

Reunião com o representante UNEP e MB-
ZIC e Sua Excia o Secretário de Estado do 
Ambiente sobre a continuação da coopera-
ção para a proteção e conservação de carau 
tasi (Dugong) e mangais (du’ut tasi) em Ti-
mor-Leste.
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Formação sobre gestão ambiental “Prote-
ção e conservação de recursos biodiversi-
dade, incluindo espécies Dugong e “du’ut 
Tasi” em Metinaro. Os Oficiais e Sargentos 
das F-FDTL possuem conhecimento sobre 
gestão ambiental e estão aptos para coope-
rar com a Secretaria do Ambiente no sentido de controlar os estra-
gos ambientais. Os Participantes são compostos pelo comandante  
da unidade das F-FDTL. 

Disseminação da informação sobre proteção de recursos biodi-
versidade no Centro de Treinamento das F-FDTL em Metinaro. Os 
membros das F-FDTL estão informados sobre este assunto e dis-
tribuição de de certificado ambiental aos oficiais e sargentos das 
F-FDTL. 

Avaliação e diagnóstico pela equipa do Secretário de estado do 
Ambiente sobre atividades diárias de cada funcionário e cargos de 
chefia no DNPRB. 

Participacão no seminário “Promover paz através da conserva-
ção de biodiversidade em Timor-Leste. Este seminário teve como 
objetivo conhecer as alterações climáticas e gestão de biodiversi-
dade na área de taci-tolu.  

Monitorização as comunidades que praticam caça illegal e aque-
les que vendem animais na área de Dili. Foram apreendidos 1 ave 
e 8 macacos.  Um passo importante a tomar é a construção de um 
espaço provisório para recuperar os animais que foram apreendi-
dos pelos técnicos DNPRB (Departamentu RCB) mesmo antes de 
os deixar voltar para o seu habitat natural. 

Preparação do plano anual de 2019.  O esboço do plano ação 
anual 2019 preparado.

Inspeção às atividades de exploração de pedra as companhias 
BTK, Jonize e construção de estradas em Tibar, Dili e o espaço de 
armagenamento do resíduos de óleo em Tibar, Dili. Estas compa-
nhias foram orientadas a fazer recuperação aos sítios de explora-
ção de pedras. 
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Sua Excia Secretario de Estado do Ambiente deu orienta-
ção à companhia exploradora de pedras na área de BEDU-
KU para fazer recuperação aos sítios de exploração tem 
que haver uma licença ambiental. 

Encontro regular com o grupo de trabalho sobre a alteração cli-
mática up-date projeto/atividade que liga à alteração climática 
dos stakeholders, a preparação do COP24 e um plano futuro.  

Os Stakeheolder possuem informação sobre projeto/atividade a 
implementar dos stakeholders e sobre as boas práticas.  

Estabelecida e realizada a operação do sistema em Timor-Leste 
sobre o tratamento correto. Encontros com o Instituto Desenvolvi-
mento Mão de Obra (INDMO) para discutir sobre a forma de inter-
grar a cetificação RAC na estrutura e qualificação nacional existen-
te. Timor-Leste já possui Qualificação Nacional Framework (NFQ) 
ao setor RAC e classificado para o nível 4. No NQF, “Competency 
Standard” descreve: (i) unidade de competência, (ii) recursos de 
aprendizagem e (iii) método de avaliação, terá que ser desenvolvi-
do conforme o nível de cada um. 

Realizado o Treinamento às Autoridades das Alfândegas, tais 
como:  

• Treinamento para as Alfândegas em Batugade, Maliana, Suai e 
Dili e

• Treinamento para as Alfândegas em Salele, Suai. 

Para elevar conhecimento dos funcionários das Alfândegas no do-
mínio de controlo da ODS e trabalhar juntamente com a ONU para 
extinguir HCFC em Timor-Leste. Total dos participantes são 38 
pessoas, provenientes de Batugade, Maliana, Suai e Dili.  

Reforço à lei sobre regulamento no sentido de prevenção às 
substâncias inflamáveis e capacitação de oficiais das Alfândegas 
e continuação de sensibilização aos oficiais das Alfândegas no fu-
turo. 

Treinamento aos técnicos RACgas alternative aos HCFCs, nomea-
damente gás inflamável: HFCs (R32 e R410a) no HCs (R290 and 
R600a theoria). 
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Celebração do Dia Mundial do Ozono/World Ozone Day no dia 17 
de Setembro de 2018, com o tema internacional “Keep Cool and 
Carry On the Montreal Protocol”.  

Divulgação de informação sobre ODS e Protocolo Montreal. O 
Governo tem empenhado em divulgar ações e estratégias para 
terminar com HCFC no país. 

Socialização sobre proteção ambiental através da gestão de lixo 
e elevar a consciência dos estudantes sobre proteção ambien-
tal.  

Inspeção à Companhia Timor Fuel sobre o armazenamento do 
óleo, lacalizado no Camegulo, Lauhata, Liquiça, para verificar o li-
cenciamento Ambiental, a fim de dar parecer técnico dos docu-
mentos com base na inspeção. 
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7. ORGÃOS 
E SERVIÇOS
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7.1 CENTRO NACIONAL                     
DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE TÍBAR                      
- (CNEFP, IP)

1. DESIGNAÇÃO DO INSTITUTO:

Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, Instituto 
Público (CNEFP, IP).

2. BREVE DESCRIÇÃO DA FINALIDADE E 
OBJETIVO DO INSTITUTO:

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional foi de-
finido com a natureza de Instituto Público em 2009, através do 
Decreto-Lei 4/2009. O CNEFP, IP tem por objetivo fornecer, pro-
mover e desenvolver a Formação Profissional, prioritariamente no 
sector da Construção Civil. Pretende também exercer diversas ati-
vidades de formação profissional que beneficiem o país. 

3.  ENTIDADE GESTORA DO INSTITUTO 
(CONTATOS):

José Simão Tito Barreto (Diretor)

+670 7233957, email: simao.cnefp@gmail.com

Mateus Aniceto (Coordenador do Núcleo de Gestão de Recursos)

+670 7347578, email: aniceto.cnefp@gmail.com

Feliciano Alves /Coordenador do Núcleo de Formação Profissio-
nal)

+670 77321175, email: alvescnefp@gmail.com
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5. IDENTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 
DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 100 DIAS 

No ano de 2018 o CNEFP supera as atividades formativas a que 
se propôs no Plano de Atividades 2018, totalizando 107 beneficiá-
rios: com participação Género Feminino (40%) Género Masculino 
(60%) – o que corresponde a uma taxa de 100% de implementa-
ção do Plano de Atividades de 2018. Estes resultados são fruto 
de um grande esforço financeiro do CNEFP pois como tem sido 
recorrente volta a deparar-se com graves dificuldades financeiras, 
dependendo da Orçamento do estado que ate presente narração 
de relatório tardia libertação (ultima vinte e oito de Setembro) do 
orçamento anual alocado do Fundo Nacional de Capital Humano 
para a realização das ações de formação ainda não ter promulga-
ção por Sua Excelência o Presidente da República. 

5.1 Formação Profissional com parceria na Área Prioritária -Cons-
trução Civil, Níveis de Qualificação Nacional I, com um total de  
beneficiários.

•	 Formação de Construção Geral Nível I 

10 Beneficiários  das F-FDTL componente Naval (1 Género Fe-
minino; 9 Género Masculino)

 5 Beneficiários de Jovens desempregados da comunidade 

Formação iniciada em Julho de 2018

Total 15 Beneficiários (1 Género Feminino; 14 Género Masculino)

•		 Formação de Hospitalidade, Nível III (2018)

24 Beneficiários (4 Género Feminino; 20 Género Masculino)

Formação iniciada em Março 2018 e concluída em Setembro de 
2018.

10 Beneficiários dos especialista de acomodação (7 Género Fe-
minino; 3 Género Masculino)
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14 Beneficiários de especialista Food and Beberage (13 Género 
Feminino; 1 Género Masculino) 

•	 Encerramento e entrega de certificado aos 18 finalistas da for-
mação especialista de Electrificação e Instrumentação no dia; 6 
de Agosto de 2018, com presenças de Sua Excelência o Secre-
tário de Estado de Formação Profissional e Emprego Dr. Julião 
Soares no CNEFP Tibar. 

Acompanhamento e Monitorização ao Centro Formação Profis-
sional (CFP) Bansone-Oe-cusse 

50 Beneficiários (16 Género Feminino; 34 Género Masculino) na 
área de construção civil nível I e II.

Tabela de Atividades sem (100) dias:

No. Tipo de formação 
Numero 

participantes 
M F Observasaun 

1 Construção Geral 65 48 17
Formação 
com em 
parcerias

2 Hospitalidade 24 4 20

3 Enceramento E and I 18 18 0

4 Total 107 70 37

7.2 CENTRO NASIONAL DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL       
DE BECORA
O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora teve o re-
conhecimento como uma Instituição Pública para a formação pro-
fissional, conforme prevista no decreto-lei no. 31/2012, do dia 4 do 
mês de julho de 2012. Na qualidade de Um Instituto de formação 
autónomo na dependência da Secretaria de Estado de Formação 
Profissional e Emprego. O Centro Nacional de Formação Profissio-
nal de Becora tem uma autonomia administrativa, Finanças e uma 
propriedade independente. 
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Desde a sua constituição, fez progressos significativos no progra-
ma de prestação de serviços. Na abertura do programa, foram es-
tabelecidos programas de formação para às áreas de construção 
civil, tais como: Pedreiro, Carpintaria, Electricidade, Canalização, 
Programas Informáticos (Software), Padaria e Costura. Mais tar-
de, foram introduzidas mais 3 programas de formação, entre as 
quais: Mecânica de Motos (Makina kiik), Programa IT (Hardware) 
e Ar-Condisionado (AC) em 2011, bem como Soldadura no ano 
2015.

PROGRAMAS E ATIVIDADES 
IMPLEMENTADAS 

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

•	 O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora, duran-
te os cem (100) dias para a área de Formação Profissional não 
atingiu ao máximo os seus abjetivos pelo facto de não ter ha-
vido verbas alocadas para a formação dos jovens. Contudo, os 
funcionários continuaram as suas atividades diárias como pre-
paração de materias de formação para o ano fiscal 2019, bem 
como preparar um plano estratégico e anual para os próximos 
cinco anos. 

•	 Os 23 Estudantes que frequentaram a formação no Centro de 
Formação Beaço, aguardam pela cerimónia de graduação, de-
pendendo, porém do orçamento previsto para o ano 2018 ser 
aprovado. 

•	 As Atividades extras que não constam no programa mas os fun-
cionários continuam a implementar é a produção de “tijolo ou 
bloco de cimento”. Durante os três meses, o Centro de forma-
ção já produziu cerca de 8.830 (oito mil oitocentos e trinta) 
tijolos. Este programa é uma iniciativa do Diretor do Centro e 
respetivos funcionários, como uma forma de ganhar dinheiro e 
também aumentar rendimento para a taxa do Estado, que será 
integrado nas atividades do Centro de formação para o ano 
2019.
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•	 No seu caminhar de 100 dias, a formação foi dedicada para a 
área de formação em inglês, com base no acordo assinado em 
Novembro do dia 9 de 2015, entre o Governo de Timor-Leste e o 
Governo Norte Território de Austrália. Estes formandos tiveram 
graduação no passado dia 3 de Setembro de 2018. O total de 
formandos foram 48, entre os quais: 26 homens e 22 mulheres.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

•	 Neste âmbito, foram realizados cursos sobre liderança, curso 
de meteorologia do nível III e IV, frequentados pelos funsioná-
rios e formadores, com intuito de aumentar a capacidade dos 
mesmos. O Total dos funcionários e formadores do Centro de 
Nacional de Formação Profissional de Becora foram 11 pessoas. 
Estes cursos foram oferecidos pelo Centro de Desenvolvimento 
de recursos e Aprendijagem (SDRA).

•	 Disseminação da Lei da Função Pública pela CFP no dia 20 de 
Setembro de 2018, no Centro de Formação de Becora.

•	 2 formadores do Centro de Formação de Beaço participaram 
na formação para elevar a empregabilidade dos jovens, promo-
vido pelo GIZ no município de Viqueque durante uma semana.
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7.3 INSTITUTO NACIONAL         
DE DESENVOLVIMENTO DE 
MÃO-DE OBRA (INDMO)

ORGANOGRAMA - INDMO

COMISSÃO 
EXECUTIVA

Director
Nacional

Oficial Acreditacao 
& Oficial 

Registração 

Assistente Oficial 
do Programa

Admin, Finança, 
Aprovisionamento, 

Logistica, RH, 
Income Generation

Assistentes

Oficial do 
Programa 

Assistente 
Oficial do 
Programa

Assistente Oficial 
do Programa 

Assistant

Departmento da 
Administração e 

Finanças

Departmento 
Qualificação 
e Relaccao 
Industria

National/International 
Advisors

Concelho Fiscal 
Council 

Oficial Plano 
no Programa

Oficial Base 
de Dadus

Oficial 
Pesquisa

Dep. Plano, 
Recurso e Pesquisa 

Sub-Comissão 
Industria

Departamento de 
Registo e Acreditação 

of Registration and 
Accreditation
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PROGRAMAS E ATIVIDADES DO INDMO 
100 DIAS (JUNHO – SETEMBRU 2018)

Desde o mês de Junho a Julho de 2018, o Instituto Nacional de De-
senvolvimento de mão-de-Obra (INDMO) continua a implementar 
o programa adoptado pela política do VI –VII Governo Constitu-
cional na área de Formeção Profissional para garantir a qualidade, 
através do Centro de formação de registos que são acreditados 
através do programa e atividades que se seguem:    

1. DESENVOLVER O SISTEMA DE 
QUALIFICAÇÃO NACIONAL

1.1 Reunião da Sub-Comisão 

INDMO, através do De-
partamento de Quali-
ficação e Relação In-
dustrial organizou uma 
reunião sub-Comisão na 
área do turismo e Hote-
laria para fazer o up-to-
-date sobre o progresso 
da implementação do 
certificado do Nivel III  
na área Food and Beverage no DIT Dili e Dom Bosco, certifica-
do nível IV, na área de trabalho relacionado com a acomodação 
(accommodation services). Reunião sub-Comissão da indústria na 
área Auto-mecânico: 

do Centro Acreditado, revisão ao certificado nível II no light vihicle 
no small enging, fez aprovação para a qualificação nacional naárea 
do turismo e Hotelaria, com atribuição de certificadi nível II na área 
food and beverage e certificado nível II na área de acomodação, 
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esta reunião da sub-comissão na área de construção, auto-me-
cânico e Hotelaria, fez consulta sobre desenho test piece que a 
indústria fez antes do início da competição. A Área auto-mecâni-
co fez uma apresentação sobre o processo de aprendizagem no 
Centro acreditado de DIT Dili e Dom Bosco de Dili, em simultâneo, 
fez uma visita direta ao local auto-mecânico, a Área de constru-
ção para apresentação do profile através do Centro acreditado de 
Dom Bosco aos membros da da indústria na área de (Eletricidade, 
canalização, pedreiro, soldadura no carpintaria), e por outro lado, 
fez uma visita direta ás áreas mencionadas.

1.3 A Comissão Executiva 

A comissão Executiva como um orgão para decisão do mais alto 
nível com base no decreto-lei 8/2008 para dar garantia ao funcio-
namento da instituição e para aprovação final e revisão as qualifi-
cações nacionais de cada setor produtiva já validada pela Sub-Co-
missão industrial, entes destas qualificações serem registadas no 
EKNTL.

1.4 Rede Formadora 

Foram estabelecidos pelo departamento TVET uma rede forma-
dora em duas áreas como: construção, compost pelos 5 Centros 
acreditados: Dom Bosco, CNEFP Tibar, CNFP Becora, DIT Baucau 
e CTC-Salele e na área da Administração, compost pelos 10 Cen-
tros acreditados Centru St. Isabel Manatuto, St. Mazarelo Fuiloro, 
Vizaun Foin Sa’e Dili & Baucau, ISAT, CTID Baucau, CVTC Suai, 
STVJ Gleno, STVJ Bairro Pite no STVJ Comoro. O Objetivo principal 
é fazer uma revisão a qualificação nacional desenvolvida por este 
e utilizados pelos centros Centros de formação. 

1.5 Monitorização

O INDMO, através do Departamento de acreditação fez uma visita 
preliminary para liu husifazer monitorização e dar assistência téc-
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nica aos Centros de for-
mação acreditado CTC- 
Salele, onde já aplica 
nas áreas de agricultu-
ra e hospitalidade, por 
outro lado, a equipa do 
Departamento de acre-
ditação também presta 
assitência técnica aos 
centros de registo que faz aplicação pela segunda vez ao registo 
e também faz monitorização ao centro de registo e acreditado do 
município de Dili para observar diretamente o processo de apredi-
zajem prestado.

Realizou-se a visita, juntamente com os membros da Sub-Comis-
são nas áreas de construção, turismo e hotelaria e administração 
aos centros acreditados que prestam formação nas áreas referi-
das, entre elas: salele – Suai, St. Isabel Manatuto, CTID Baucau, no 
Vizaun foin Sae Baucau, a fim de observar todo o processo de 
implementação do pacote de qualificação nacional nas áreas de 
construção, Turismo e Hotelaria e Administração. 

1. Concurso Nacional para a Aptidão 

O Consurso para a aptidão nacional faz parte do programa princi-
pal do INDMO, pois através deste concurso pode-se avaliar a apti-
dão e o conhecimento dos formandos sobre a competência adqui-
rida  no Centro de formação acreditado.

Por meio do concurso, pode-se avaliar a habilidade e skills dos 
formandos nas áreas de Construção, auto-mecânico, turismo e ho-
telaria antes de seguirem para o mundo exterior.

Realizou-se concurso nacional para aptidão pela 4a vez desde o 
ano 2014 – 2017, onde participaram 7 centros de formação, entre 
eles: CNEFP Tibar, CNFP Becora, Dom Bosco Comoro, CTC Salele, 
DIT Dili, Vizaun Foin Sa’e Dili, Sentru Canossa, com o total de parti-
cipantes 74 F: 32, M: 42. Para a área de construção, automecânico 
44 incluindo, F: 5 M: 39, e na área de turismo e hotelaria foram 30 
participantes (F: 27 M: 3).   
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2. Socialização do Sistema de Educação e formação Técnica Pro-
fessional (TVET)  

O Departamento de Pla-
neamento, Pesquiza e 
Recursos fez coordena-
ção com os Diretores da 
SEFOPE nos municipios 
para identificar as esco-
las técnicas vocacionais 
e secundárias existentes 
nos municípios. 

Por outro lado, foi reali-
zada a socialização so-
bre o sistema TVET aos 
estudantes do ensino 
secundário e ensino téc-
nico vocacional na Re-
gião Autónoma Especial 
de Oe-Cusse – Ambeno 
(RAEOA), onde partici-
param os estudantes fi-
nalistas e professores.

3. Implementação do sistema de licenciamento sobre o nível de 
qualificação aos trabalhadores vindos do estrangeiro

A implementação do 
sistema de licenciamen-
to sobre o nível que será 
aplicado aos trabalha-
dores vindos do estran-
geiro. O INDMO propôs 
uma reunião com outras 
entidades, IGT, IMigra-
ção, KSTL, CCI.

A implementação desta atividade irá criar uma política para a defi-
nição do mecanismo e nível. Isto será continuado no próximo ano 
fiscal 2019.  
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7.4 SERVIÇO DE REGISTO E 
VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL       
- SERVE
Com Base no artigo 14º, nº4 alínea e) no Decreto-Lei n.º 14/2018, 17 
de Agosto no qual SERVE, I.P. está na dependência de MCAE ou 
será uma instituição no qual será tutelada pela MECAE, no entan-
to, de agora em diante SERVE, I.P. quer apresentar o seu relatório 
de trabalho ou progresso no qual deu início no mês de Junho até 
Setembro de 2018. Este relatório de progresso também representa 
o progresso que SERVE, I.P. atingiu durante a Governação no pe-
ríodo de 100 dias, através de Suas Excelência, tal como o Ministro 
do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros (MEPCM) e o 
Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE).

De seguida poderemos ver a descrição do progresso que SERVE, 
I.P. já atingiu.

1. Dados de registo comercial – número de negócio e sociedade 
comercial/empresa/companhias que foram registados no mês 
de Junho até Agosto de 2018 num total de 707. E total de ne-
gócio e sociedade comercial/empresa/companhias que foram 
registadas a partir de Junho de 2013 até Agosto de 2018 num 
total de 23098.

2. Dissolução num total de número 23098 nos quais foram regis-
tados a partir de Junho de 2013 até Agosto de 2018 existem 94 
que dissolveram ou encerraram o seu negócio e sociedade co-
mercial/empresa/companhia. Destes 94 incluem ENIN=2; UNI-
PESSOAL, LDA.=46; LDA.=42; S.A.=1; R.P.=3 & E.P.=0.

3. Registo do averbamento – estes registos de averbamento in-
cludem alterações e aumento de atividade relacionados com 
o negócio e sociedade comercial/empresa/companhia a partir 
de Janeiro-Setembro, 2018 com um total de 1851. Deste número 
incluí ENIN=139; UNIPESSOAL, LDA.=1231; LDA.=436; S.A.=22; 
R.P.=22 & E.P.=1.
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4. Execução do orçamento DOT (dotação do orçamento temporá-
rio) Julho até Setembro de 2018 incluí:

a. Deram-se atrasos na tranferência do orçamento ou ver-
ba através da conta de fundo consolidade de Timor-Leste 
“FKTL” para a sub-conta de SERVE, I.P. o banco central de 
Timor-Leste (BSTL ou BCTL) no qual a taxa de execução do 
orçamento DOT para Julho 2018 encontrou apenas 10.39%, 
esta percentagem refletiu o total de despesa real no valor 
de USD 4,947.47- (quatro mil novecentos e quarenta e sete 
dólares Americanos e 47 centavos).

b. Caixa de execução do orçamento DOT para Agosto de 2018 
encontrados consegui atingir 97.74% e refletiu um total de 
despesas reais num valor de USD 85,497.61,- (oitenta e cin-
co mil quatrocentos e noventa e sete dólares Americanos e 
sessenta e um centavos). A taxa de execução alta do mês de 
Agosto de 2018 foi causada pelo pagamento duplo que se 
fez para os salários no mês de Julho e Agosto que foi pago 
apenas uma vez porque no mês do Julho de 2018 os funcio-
nários receberam os seus salários com atraso.

c. Em Setembro de 2018 não houve nenhuma despesa feita ou 
que tivesse o valor 0 na despesa até o dia 24 de Setembro 
de 2018 com o motivo de não haver decisão definitiva na pro-
mulgação OJE 2018 o que fez com que reaparecesse nova-
mente uma nova decisão para continuação do uso DOT para 
o mês de Setembro de 2018.

5. Arrecadação do emolumento – emolumento que serviu como 
receita para SERVE, I.P. que saiu como receita cobrada pela 
SERVE, I.P. começou a partir do dia 4 de Abril até 24 de Setem-
bro de 2018 no total de USD 138,091.30,- (cento e trinta e oito 
mil e noventa e um dólares Americanos e trinta centavos). Estes 
emolumentos registados baseiam-se na descrição da arrecada-
ção diária e aconteceram algumas vezes transferências feitas 
através do BNCTL, E.P. para sub-conta bancária SERVE, I.P. em 
BCTL que são as seguintes:
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a. 13 de Agosto de 2018  USD 99,000.00,-

b. 20 de Agosto de 2018  USD 7,684.10,-

c. 29 de Agosto de 2018  USD 4,339.00,-

d. 4 de Setembro de 2018 USD 4,505.00,-

e. 7 de Setembro de 2018 USD 7,637.70,-

f. 13 de Setembro de 2018 USD 5,280.75,-

g. 21 de Setembro de 2018 USD 8,206.00,-

Total de Transferência:  USD 136,652.55,-

Balanço na conta bancária da SERVE, I.P. no BNCTL, E.P. 
USD 1,438.75,-

Total arrecadação chegou no dia 24 de Setembro de 2018 
USD 138,091.30,-

6. O quadro de funcionário SERVE, I.P. a partir de 39 funcionários 
que trabalham para a SERVE, I.P. atualmente existe já um que 
se resignou por vontade própria e por motivo de se concentrar 
num outro objetivo na sua vida diária. O que fez com que até 
hoje em dia, 24 de Setembro de 2018, existam apenas 38 funcio-
nários (ref. 36 funcionários contratados a partir de SERVE, I.P. & 
2 funcionários destacados a partir do Ministério da Justiça) que 
trabalham para a SERVE, I.P., dos quais incluem:

• 36 funcionários contratados a partir de SERVE, I.P. incluem 2 
funcionários no nível de gestão máxima (ref. 1 homem & 1 mu-
lher); 21 na unidade de registo comercial e arquivo de gestão 
para documentos (ref. 10 homens & 11 mulheres); 11 na unidade 
de administração, finanças, aprivisionamento e apoio logístico 
(ref. 8 homens e 3 mulheres); 2 na unidade de informação co-
municação e tecnologia (ref. 2 homens).

• 2 funcionários destacados a partir do Ministério da Justiça in-
cluem notário/conservador do registo comercial (homem) e 
uma técnica para atendimento público para registo comercial 
(mulher).



Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos | www.timor-leste.gov.tl 55

7. Parecer jurídico (PJ) – parecer jurídico produz ou pede para fa-
zer através de pedido de SERVE, I.P. a partir do ano 2017-2018, 
4 de Abril até 24 de Setembro de 2018 num total de 22 (vinte e 
dois).

8. Estabelecimento de sucursal – SERVE, I.P. conseguiu operar 
duas sucursais na região de RAEOA, Oé-cusse, Ambeno (inau-
gurou a sua abertura e funciona para o público no dia 26 de 
Janeiro de 2018) e no município de Baucau (inaugurou a sua 
abertura e funciona para o público no dia 30 de Abril de 2018). 
Como continuação da preparação para operação sucursal neste 
momento SERVE, I.P. está na fase de renovação/reabilitação e à 
uma projeção de que num curto espaço de tempo se inaugura-
rá mais uma sucursal no município de Bobonaro (Maliana).

9. Colocação de funcionários na sucursal – com o número de fun-
cionários existentes num total de 38 (trinta e oito) e o volume 
de trabalho que aumentou ao longo do tempo, SERVE, I.P. con-
seguiu gerir o seu trabalho positivamente mesmo que tivessem 
que enviar 2 funcionários seus para serem colocados tempo-
rariamente nas suas sucursais na região de RAEOA, Oé-cusse, 
Ambeno e no município de Baucau. A preparação para novo 
recrutamento tem de estar pendente porque há uma decisão 
conjunta a partir do Ministério das Finanças e comissão para a 
função pública (KFP) por causa das razões relacionadas com 
a execução de DOT. Esta suspensão temporária baseia-se na 
decisão do Ministério do Plano e Finanças (MPF) comissão para 
função pública (KFP) através da carta número: 23/2018, 15 de 
Janeiro de 2018 – que foi enviada para a comissão para a função 
pública (KFP) referente ao “impacto do regime duodecimal na 
função pública, Circular 01/VII/GM-MPF/2018, do Ministério do 
Plano e das Finanças (MPF)”, 15 de Janeiro de 2018 e também 
se baseia na Circular número 2/VII/GM-MPF/2018-01, 11 de Ja-
neiro de 2018.

10. Dados estatísticos do registo comercial – como resultado co-
mulativo o total de números de negócios e sociedade comer-
cial/empresa/companhia registados no ano de 2013 até Julho 
de 2018 atualmente tem um total de 23 098 (vinte e três mil e 
noventa e oito).



Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos | www.timor-leste.gov.tl56 100 Dias de Governação | Órgãos e Serviços

11. O pagamento do emulomento como receita própria – SERVE, 
I.P. já conseuiu implementar o pagamento de emulomento rela-
cionados com o trabalho que SERVE, I.P. prestou para público e 
emolumentos que praticamente poderiam sair como fonte para 
a receita ou receita física para operação da SERVE, I.P. ao longo 
do tempo. E também se em alguma situação se permitisse isso 
em mais alguns anos o emulomento ainda irá abençoar a de-
pendência de SERVE, I.P. no orçamento geral do estado.

12. Limitação para o uso de DOT – Através do orçamento DOT 2018 
só existe atribuição para bens e serviços e não há atribuição 
para outras modalidades como capital menor, e capital de de-
senvolvimento como nos anos anteriores. Este orçamento DOT 
para bens e serviços cobre apenas os pagamentos para salários, 
materiais e estacionários e também outros pagamentos para 
serviços de telefone, formação, viagem local e estrangeiro, des-
pesas pequenas (petty cash).

7.5 INSTITUTO DE APOIO 
AO DESENVOLVIMENTO 
EMPRESARIAL - IADE
Atividades realizadas pelo IADE desde o mês de Julho a Setembro 
de 2018, sublinham-se as seguintes:

1. Capacitação e formação de recursos humanos

2. Registo de clientes a partir de levantamento de dados

3. Formação empresarial aos empresários

4. Assistência aos empresários através do registo de empresas

5. Consultoria empresarial aos empresários

6. Facilitar a incubação de negócios (FIN)

7. Programa de informação e Promoção
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8. Ligação de negócios

9. Gestão de Património de Logística

1. Capacitação e formação de recursos humanos da Direção Na-
cional de Informção e Pesquisa no Mercado e apoio empresarial 
(DNIPMAE) nos municípios são 13 (14% mulher). Esta formação 
teve como objetivo fornecer conhecimento sobre como fazer 
pesquisa no mercado com qualidade, por forma a que cada CDE 
no futuro possa implementado por sis ó a pesquisa no mercado 
sobre os potenciais produtos locais. 

• Durante este período de Julho a Setembro de 2018, O IADE, 
através da Direção Nacional De Formação e capacitação 
Empresarial  (DNFCE) fez coaching ao formador do IADE 
para uma Negósiu) no ano 2016. O objetivo do coaching para 
dar a conhecer o conhecimento do formador a seguir a ToT 
para poder ser melhorado nas matérias existentes e melho-
rar a qualidade do formador aquando da implementação da 
formação aos empresários.

2. Clientes registados com base de  dados do IADE no período 
de Julho a Setembro de 2018 são 203 (56.65 % mulher).

• Asistênsia prestada pelo IADE são as seguintes:

 Formação empresarial, aconselhamento empresarial e assis-
tência a nível de FIN, KPNI, feiras e etc.

3. Clientes empresários que já participaram no programa forma-
ção empresarial pelo IADE e CDE nos municípios são hamutuk 
126 (76% mulher). 

• Tipos de programas de formação SIYB/Start Improve Your 
Bussiness oferecidos: BIN/BUKA IDEIA DE NEGÓCIOS, JFL/
JOGU FILA LIMAN, e formação HIN/Hadia ita nia negócios. 
Tipos de formação: gestão básico, intermédio e avançado 
aos empresários potenciais e empresários existentes.



Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos | www.timor-leste.gov.tl58 100 Dias de Governação | Órgãos e Serviços

4. Total de empresários registados no IADE desde o mês de Ju-
lho a Setembro de 2018 são 168 (51% empresas são mulheres) 
registados na base de dados do IADE através do IADE no Na-
cional e Centro de Desenvolvimento Empresarial nos 9 muni-
cípios.

• Outra atividade prestada pelo IADE é a formação aos empre-
sários sobre o processo concurso público ou tenderizasaun 
dos projetos e formação a nível de negócios, através do web-
site do IADE e SMS através do telemóvel aos empresários.

5. Os empresários ue já tem atendimento através do aconselha-
mento do IADE e CDE nos municípios durante o período de 
Julho-setembro de 2018 são: 4 pessoas (75 % feto ).

• O aconselhamento prestado pelo IADE: Atendimento para a 
melhoria de planos dos empresários e os Planos de negócios 
são provenientes: do setor horticultura, pescas e outros.

• Comercialização, contabilidade, control de stock, custos, pla-
neamento financeiro e gestão de negócios.

6. Foi continuado o projeto ao candidato cliente FIN proveniente 
do KPNI 2014 como o Sr. Paulo Timo” como objetivo de identi-
ficar possíveis obstáculos enfrentados pelos clientes antes de 
iniciar o o processo de apoio FIN.

• Do resultado obtido demonstra que o cliente tem um espí-
rito empreendedorismo e investimento suficiente ebastante 
experiência na venda do peixe Nila.

7. Do mês de Julho a Setembro de 2018, foi realizado pelo IADE, 
o programa de promoção no IADE as comunidades, através da 
atividade de divulgação ou comercialização.

• Número de total de participantes no programa comercializa-
ção ao programa do IADE são: 274 pessoas ( 62% mulher). 
Este evento foi realizado nos municípios e sucos, com a parti-
cipação de Associações, negociantes e grupos de horticultu-
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ra, com o objetivo de dar a conhecer aos participantes o tipo 
de trabalho a realizar pelo IADE, por forma a que no futuro 
possam dirigir-se ao IADE para ter acesso a assistência do 
IADE e CDE nos municípios.

• Apresentação pelo IADE para a presentação dos produtos 
Knua Juventude. O objetivo desta apresentação foi para pro-
mover o papelo do IADE e seus produtos no mercado. Total 
de participantres são: 35 ( 57% feto).

• Facilitar a promoção do trabalho realizado pela AEMTL em 
Timor-Leste (Associação de Mulher Empresária de Timor-
-Leste).

8. Foi organizado o evento individual entre cliente individual de 
CDE de manatuto (natarbora) e a empresa Timor Global e Talho 
Moris sobre produtos de milho e vaca. O objetivo deste progra-
ma foi para ligar os clientes potenciais IADE/CDE , produtores e 
empresários nacionais para terem acesso aos produtos no Mer-
cado.

• O grupo de produtores provenientes de produtores de milho 
e vaca para fornecer a companhia Timor Global e Talho moris 
como compradores.

9. Foi realizada a manutenção aos 12 veículos e 22 motas no IADE 
nacional e CDE nos municípios. Foram fornecidos combustíveis 
aos 48 veículos e 13 motorizadas no IADE e CDE nos 11 municí-
pios, bem como o combustível aos 12 geradores nos IADE dos 
municípios e 11 CDE nos municípios. Durante o mês de Julho a 
Setembro de 2018, foram assegurados contratos com compa-
nhia de segurança e assegurados encargos de instalação como: 
eletricidade e linhas de internet para garantir o bom funciona-
mento no instituto.
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7.6 AGÊNCIA DE PROMOÇÃO 
DE INVESTIMENTO E 
EXPORTAÇÃO-  TRADEINVEST
A TradeInvest Timor-Leste,I.P. como uma instituição pública que 
nasceu à mercê do Decreto-Lei No. 45/2015, de 30 de Dezembro e 
liderada pelo seu Diretor Executivo, Dr. Arcanjo da Silva, por força 
da Resolução do Conselho de Ministros de 3 de Fevereiro 2016, é 
um posto avançado no desenvolvimento da política económica de 
“non-oil & gas”.

A TradeInvest visa promover, divulgar, coordenar e acompanhar 
todo o investimento ou reinvestimento privado e as exportações 
do país, centralizando os procedimentos administrativos de con-
cessão de declaração de benefícios e Acordo Especial de Investi-
mento.

A TradeInvest é, assim, uma one-stop-shop de apoio ao investi-
dor e ao exportador, actuando como parceiro dos investidores 
nas fases pré, durante e pós investimento ou exportação, como 
interlocutor único de atendimento, visando orientar, facilitar e agi-
lizar todos os procedimentos, em coordenação com os diferentes 
serviços envolvidos na aprovação e concretização de projetos de 
investimento.

Também apoiamos, acompanhamos, e verificamos a implementa-
ção dos investimentos, prestando apoio na resolução de eventuais 
entraves no decorrer da execução do projeto. Após a implementa-
ção, continuamos a dar apoio ao investidor e facilitamos o reinves-
timento ou as exportações. 

Não nos sobrepomos ou substituímos aos outros organismos e au-
toridades públicas competentes, mas articulamos e trabalhamos 
em conjunto em prol do investidor.

A TradeInvest Timor-Leste está munida de 4 Direções: Direção de 
Promoção de Investimento, Direção de Promoção de Exportação, 
Direção de Relações Exteriores e Imagens e Direção de Adminis-
tração e Finanças. 
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O Diretor Executivo deste Instituto Público é coadjuvado por um 
Assistente Executivo.

No seu caminhar de 100 dias sob o mandato do VIII Governo Cons-
titucional, embora apoiado só com o duodécimo orçamental, con-
tinuou a ter realizações concretas do seu plano de ação, alinhadas 
com o programa do VIII Governo. Entre as quais:

1) Em parceria com o “International Finance Coorporation (IFC)”, 
preparou-se a minuta da Lista Negativa sobre as actividades 
proibidas, restritivas, selecionadas e reservadas aos investidores 
nacionais e estatais em Timor-Leste; e para breve, se realizará 
a consulta pública e privada antes de submeter à aprovação 
da Tutela da TradeInvest Timor-Leste S. E. o Ministro de Esta-
do da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro Interino 
do MDIE para depois posteriormente submeter à apreciação do 
Conselho de Ministros;

2) Realizou-se a socialização da nova Lei do Investimento Privado 
Nº 15/2017 e do Decreto do Governo No. 2/2018 aos ministérios 
relevantes e ao sector privado;

3) Prestou-se os serviços de facilitação aos investidores nacionais 
e estrangeiros, no total de 10, que submeteram as suas propos-
tas de investimento que pretendem investir nos sectores pro-
dutivos, conforme explicito na lei no. 15/2017, para obterem as 
suas respectivas Declarações de Benefícios e Acordo Especial 
de Investimento; 

4) Serviços contínuos de apoio aos investidores com posse de 
Certificados de Investidor e acompanhamento aos mesmos nas 
suas actividades, como interlocutor, resolvendo os seus proble-
mas no campo;

5) Como facilitador na realização do “Workshop” entre a TradeIn-
vest Timor-Leste, Banco Central, IFC, Banco Mundial, Estatística 
Nacional e Ministério do Comércio sobre a publicação de dados 
verdadeiros e coerentes do investimento em Timor-Leste;
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6) Finalização dos trabalhos preparativos para a realização do 2.o 
evento do Prémio de Exportação, que conforme o plano, há-de 
ser implementada em Outubro de 2018;

7) Realização de trabalhos de avaliação técnica preliminar às em-
presas em Dili, Liquiçá, Ermera, Baucau e Lospalos sobre as 
suas respectivas capacidades e captabilidades orientadas para 
à exportação;

8) Em parceria, facilitou à USAID para investir em Timor-Leste no 
sector de turismo, através do seu projeto “Tourism for all”;

9) Produção de factsheet/material marketing para publicação de 
informações sobre a Lei de Investimento Privado No. 15/2017, 
incluindo os sectores produtivos para investimentos em Timor-
-Leste, Prémios de Exportação e sobre os serviços e activida-
des da TradeInvest Timor-Leste;

10) Organizou e facilitou encontros entre órgãos relevantes do go-
verno com o MCC (Millennium Challenge Corporation) sobre o 
projeto “Compact” a ser implementado em Timor-Leste com 
o objectivo de melhorar o ambiente de negócios e assim, fa-
cilitar melhor o sector privado; e que, para isso, a TradeInvest 
Timor-Leste já teve encontro preliminar com a Knua Juventu-
de através do “Mentoring Program” na finalidade de motivar 
coragem aos jovens para criar os seus negócios viáveis para o 
desenvolvimento do nosso país através do investimento dos 
sectores produtivos;

11) Finalização do Plano Estratégico e do Plano de Acção Anual 
de 2019;

12) Participação de 2 Directores da TITL no treinamento sobre 
Global Value Chain em China e 3 técnicos no Colóquio em 
Macau;

13) Participação do Director Executivo na reunião Asia-Pacífica 
Foreign Direct Investment (FDI) Network em Bangkok, Tailân-
dia, organizada pelo UN-ESCAP;
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14) Do orçamento DOT, até ao dia 31 de Agosto de 2018, do to-
tal OGE alocado de USD$ 696.021, TradeInvest Timor-Leste 
já executou 66,43% representado em valor de USD$ 462.391, 
tendo ainda em saldo USD$ 222.428,18.

7.7 AGÊNCIA DE  
INVESTIGAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE   
ECONÓMICA, SANITÁRIA E 
ALIMENTAR, I.P., - AIFAESA
A inspeção e fiscalização 

A inspeção e fiscalização das atividades económicas (Realização 
de viagens locais de inspecão e fiscalização das atividades eco-
nómicas e distribuição das notificações aos infratores nos muni-
cípios).

Material e Fornecimentos de Escritorio, foram gastos USD 3000 
(três mil dólares Americanos).

A Administração Geral (Manutenção do corredor do edifício).

Assistênsia Técnica

Os profissionais que trabalham na AIFAESA, I.P. são 46 pessoas 
dos funcionários contratados de seleção por mérito, dos 24 fun-
cionários, são assistentes administrativos, incluindo uma de no-
meação política para as funções de serviço da institução.

Outros Serviços Diversos

Duração de contrato para um ano (janeiro até dezembro de 2018).
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8. DESAFIOS E 
OBSTÁCULOS
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Considerando que este setor é um setor fundamental no proces-
so de desenvolvimento do País, não só pela geração de riqueza, 
mas também pelo número de postos de trabalho proporcionados 
e ainda no impacto positivo junto das comunidades e consequen-
te diminuição da pobreza, entende-se que o Governo deve olhar 
para esta realidade duma forma integrada no sentido de conti-
nuar a apostar no melhoramento e construção de infraestruturas 
designadamente nos domínios  do saneamento, saúde, educação, 
telecomunicações, energia, segurança etc. 

Ao longo de 100 dias de Governação, os desafios e obstáculos foram 
vários, nomeadamente:

o Limitação orçamental, isto é, este executivo limitou-se ao or-
çamento por duodécimos para implementação de projectos e 
programas de desenvolvimento destes sectores que estavam em 
execução, sendo o Governo impedido de poder implementar novos 
projetos e programas enquanto o orçamento não fosse promulga-
do. Esta circunstância atrasou algumas iniciativas governamentais  
preponderantes no desenvolvimento económico e consequente de-
senvolvimento do país, segundo o Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Nacional 2011-2030.

o Capacitação de Recursos Humanos especializados para estas 
áreas do setor económico,  uma vez que o crescimento ao lon-
go dos últimos anos, em termos de orçamento disponível e de 
programas e actividades realizadas nem sempre foi acompa-
nhado pela existência de funcionários suficientemente qualifi-
cados para implementar todos os projectos de forma eficaz, 
razão pela qual se procedeu à contratação de assistência técni-
ca nacional e internacional, bem como ao estabelecimento de 
protocolos e de projectos de cooperação com instituições in-
ternacionais;

Estas dificuldades colocaram, muitas vezes, uma certa descrença  nos 
profissionais do setor, pese embora todos seus esforços no sentido de 
trabalhar em prole do desenvolvimento económico do país. 
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9. CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
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Além das ações/iniciativas já descritas, os Departamentos Gover-
namentais com atribuições nas áreas económicas estão fortemen-
te empenhados na continuação de uma maior, mais qualificada, 
mais eficaz e mais eficiente prestação de bens e  serviços públicos 
aos nossos cidadãos. 

Além disso, a aposta no desenvolvimento dos setores privados 
e cooperativos, através da celebração de vários protocolos com 
entidades afins, não só para manter mas para ser exponenciada 
como objetivo estratégico do sector, bem como a articulação des-
tes setores com os Demais departamentos governamentais, no 
emprego, formação profissional e no ambiente.

Por outro, Prevê-se a conclusão e apresentação da lei orgânica de 
cada Departamento Governamental, Internamente, numa perspe-
tiva de cinco anos, cujo objetivo passa pela definição da estrutura 
e enunciação das principais atribuições e competências, para a di-
namização de atividades internas de cada Ministério e/ou Secre-
taria de Estado.

No decorrer do exercício das funções do VIII Governo Constitucio-
nal ficou a perceber-se que apesar  da limitação orçamental e da 
não aceitação da nomeação de vários membros do Governo, du-
rante este período, estes Departamentos Governamentais deram 
um arranque positivo e têm participado ativamente, no sentido 
de continuar a apostar nas prioridades do programa político assu-
mido pelo VIII Governo Constitucional, em prol de um desenvolvi-
mento sustentável destes setores que têm muito a contribuir para 
a economia nacional. 
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10. Anexos
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ATIVIDADES REALIZADAS POR SUA 
EXCIA SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
COOPERATIVAS – JUNHO A SETEMBRO 
DE 2018

26/06), o Secretário de Estado de Cooperativas (SECoop), Eng.o 
Arsénio Pereira realizou a primeira reunião com funcionários, car-
gos de  direção e chefias no âmbito da SECoop, no Fomento Ma-
darin, Díli.

A Primeira reunião teve como objetivo a apresentação aos fun-
cionários e aos cargos de Chefias e direção da SECoop e, ao mes-
mo tempo, fazer uma aperesentação sobre os programas do VIII 
Governo Constitucional. Por outro, foi debruçado sobre a conso-
lidação, garantir a pontualidade e explicar a função associada a 
relação entre a Cooperação Institucional e os seus serviços admi-
nistrativos.

Nesta reunião, houve uma discussão detalhada sobre o programa 
do VIII Governo Constitucional por forma a terem um bom resul-
tado no futuro.

Eng.o Arsénio Pereira da Silva tomou posse como Secretário de Es-
tado de Cooperativas no VIII Governo Cons-
titucional pelo Presidente da República,  
Dr. Francisco Guterres Lu Olo,  no Palácio 
Nobre Lahane.

O Secretário de Estado de Cooperativas, 
Eng.o Arsénio Pereira da Silva, presidiu uma 
reunião com cargo de chefias da direção 
geral no âmbito de SECoop no edeficio do 
fomento,  Dili.

Como uma Secretaria de Estado nova para  
o desenvolvimento do setor Cooperati-
vo em  Timor-Leste, esta reunião  contou 
com a presença da parte técnica de cada 
direção, com o objetivo de desenvolver a 
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área Cooperativa, por forma a trazer mais 
prosperidade ao povo tanto nas áreas ur-
banas como nas áreas rurais.

Nesta  reunião, o  Secretário de Estado 
de SECoop, Eng.o Arsénio Pereira da Silva 
recebeu o relatório de trabalho sobre as 
Cooperativas da equipa de Direção  Geral 
das  Cooperativas.

28 Junho de 2018, O Secretário de  Esta-
do de  Cooperativas, Eng.o Arsénio Pereira 
da Silva, realizou uma visita de trabalho 
à Direção de Cooperativas no Bairopite, 
Dili.

O objetivo desta Visita  foi  conhecer de 
perto o trabalho desenvolvido por esta 
Direção.

O Secretário de Estado de Cooperativas, 
Arsénio Pereira da Silva, convoca uma  re-
união com  os Directores Nacionais, junta-
mente com os asessores Jurídicos,  com 
intuito de conhecer melhor os procedi-
mentos jurídicos para a contratação dos 
funcionarios contratados e permanentes.

29/06/2018, foi realizada uma reunião 
com a equipa do planeamento para co-
nhecer melhor sobre o plano de ação da 
Secretaria de Estado de Cooperativas.

03 Julho de 2018, o Secretário de Esta-
do de  Cooperativas (SECoop), Eng.o Ar-
sénio Pereira da Silva recebeu a visita de 
Country Direitor ADB, Paolo Spantigati, 
no edifício de Fomento, Dili. ADB como  
parceiro do  Governo que apoia Timor-
-Leste desde o ano 1999, na  discussão de 
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vice-versa entre ADB com a equipa téc-
nica do Secretário de  Estado incentivou 
o Secretário de Estado de Cooperativas 
para se concentrar mais na capacitação 
dos recursos humanos, com vista a asse-
gurar o crescimento económico e atingir 
a meta traçada para o desenvolvimento 
do setor Cooperativo de acordo com a  
politica do VIII Governo.

04/07/2018, o Secretário de  Estado de 
Cooperativas, Eng.o Arsénio Pereira da 
Silva, participou na cerimónia da entrega 
do relatório de trabalho do Ministério do 
Comércio e Indústria, no Fomento, Dili.

Houve a  intervenção do SECoop, Eng. 
Arsénio Pereira da Silva, em que disse aos  
funsionários ‘’Precisamos de trabalhar 
em equipa e ao mesmo tempo fazer um 
grande espírito de sacrifício para servir e 
corresponder às necessidades do povo, 
em consonância com o nosso juramento 
à Deus de acelerar o crescimento econó-
mico e dar uma boa qualidade de vida aos 
mais necessitados, acima de tudo oriun-
dos da classe menos abastada”.

06/07/2018, o Secretário de  Estado de 
Cooperativas, Eng.o Arsénio Pereira da 
Silva participou no encerramento da  for-
mação da assosiação de  cooperativas em 
Becuse, Suco Becora. Neste evento, enco-

raja os membros  de defender firmemente os associados que pre-
tendem ir avante e se possível ter uma autonomia e independência 
finaceira, por forma a que evite a inactividade devido a má gestão 
por parte dos seus próprios membros. A Assosiação Cooperativa 
tem o apoio para a formação e capacitação na área de coopera-
tiva, através da direção nacional de Cooperativas, durante quatro 
dias. 
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07/07/2018, o Secretário de  Estado de 
Cooperativas, Eng. Arsenio Pereira da Sil-
va participou na celebração do dia mun-
dial de Cooperativas.

Nesta ocasião, o Secretário de Estado, 
Eng. Arsénio Pereira da Silva, na sua  in-
tervenção, disse aos membros do grupo 
Cooperativo que “a fundação de  econo-
mia da Nação consiste numa economia 
da família, porque para ter uma nação 
economicamente forte é necessário que 
cada família também seja próspera”. Par-
ticiparam também nesta  celebração do 
dia  mundial de Cooperativas, os  repre-
sentantes do grupo cooperativo, onde 
vieram dos municípios e  inclusivamente 
os estudantes universitários da UNTL na 
área de economia.  

09/Julho/2018, o Comissário de  CFP (Co-
missão de Função Pública) acompanhado 
pelo Secretário de Estado de Cooperati-
vas e Secretário do Meio Ambiente con-
vocaram uma discussão com uma dire-
ção de Chefia e funsionários  do MTCI, no 
salão de IADE mandarin, Dili para saber 
melhor os critérios de contratos a termo 
certo através  do Comissário de CFP. 

Nesta reunião, marcaram  presença dois  
representantes da CFP, dois  comissários: 
Domingas Fernandes Micato e José Telo, 
onde partilharam  informações relaciona-
das  com o contrato a termo certo com 
funcionários  contratados  e os  cargos de 
chefia em conformidade com decreto  lei 
número 6/2016.

12/07/18, o Secretário de Estado de Cooperativas, Eng. Arsénio Pe-
reira da Silva, esta  quinta-feira participou no lançamento e  entre-
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ga dos  equipamentos de engenharia da 
Agência JICA, Japão para a faculdade de 
engenharia no politécnico de Hera.

12/07/18, foi  visitado a plantação de 
sorghum na área de  Behau, perto da 
praia one dolar beach. Aqui, o SECOOP, 
Eng. Arsénio frisou que sorghum em Ti-
mor-Leste ainda não se produz muito, po-
rém, tem muita proteína e o seu benefício 
serve para o consumo de pessoas e de 
animais e como uma matéria-prima para 
outras produções agrícolas.

12/07/18. Secretário de Estado de Coo-
perativas Eng.o Arsenio Pereira da Silva, 
visitou o local de  produção de  mármore 
em  Behau, para ver de perto os seus pro-
cedimentos de base.

13/07/18, o Secretário de Estado de Coo-
perativas, Eng.o Arsénio Pereira da Silva 
recebeu a visita da equipa Mokatil no edi-
ficio do Fomento Mandarin, Dili.

Esta visita consiste na partilha de informa-
ções de ambas as partes e o Secretário de 
Estado promete implementar as excelen-
tes visões obtidas durante o seu mandato.

23 julho de 2018, o Secretário  de Estado 
de Cooperativas, Engo Arsenio Pereira da 
Silva, recebeu  representantes de WEDO 
em Timor-Leste, sra. Catling Gonçalves no 
seu local de trabalho, Fomento- Madarin, 
Dili.

Na reunião com a equipa de WEDO (wo-
men Entrepreneur development Organi-
zation), o Secretário de  Estado de Coo-
perativas abordou a questão relacionada 
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com o grupo de coope-
rativas de negócio que é 
dirigido pelas mulheres e 
que consiste na criação 
de animais para garantir o 
fornecimento ã mercado-
ria.

23/07/2018, o Secretário 
de  Estado e Cooperati-
vas, Eng.o Arsenio Pereira 
da Silva participou na Re-
união extraordenaria dos 
Membros do governo do 
VIII Governo constitucio-
nal liderado pelo PM. Taur 
Matan Ruak juntamente 
com  o Presidente do PN, 
Arão Noé e os Membros 
da Bancada da AMP, no 
hotel  Novo Turismo.

27/07/2018: Debate do 
Programa do VIII Governo 
Constitucional no Parla-
mento Nacional. O PRO-
GRMA DO VIII GOVERNU 
PASSA com 36, contra 25  
e 4 abstenção.

28/07/2018. Foi organiza-
do um seminário regional 
do Modelo Coperativo da 
Produção  Integrada e o 
merpcado justo foi orga-
nizado pela ONG, Movi-
mento camponês de Ti-
mor-Leste, (Mokatil).

Neste seminário, o Se-
cretário de Estado de 
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SECoop, Eng. Arsénio Pereira da Silva 
afirmou perante os representantes dos 
camponeses,  associada a política de SE-
Coop, para reduzir a dependência de Ti-
mor-Leste na importação dos produtos 
vindos de fora.

01-02 de Agosto de 2018, durante estes 
dois dias, realizou uma visita aos dois  Mu-
nicipios  Aileu e Ainaro. Onde o Secretário 
de Estado de Cooperativas fez a questão 
de ouvir diretamente dos agricultores 
destas duas zonas sobre o insucesso da 
parte dos camponeses de levar os seus 
produtos agrícolas a mercadoria.

07/ 08/ 2018, o Secretário de Estado  de-
SECoop, Eng.o Arsénio Pereira da Silva  
participou na reunião do Conselho de 
Ministros. Membros  do Governo deram 
a  instrução do PM.TMR. para elaborar o 
plano de  prioridade para o ano de  2019. 
O objectivo é para ajudar o país a arreca-
dar as receitas e aumentar o crescimento 
económico e além disto reduzir a depen-
dência do fundo petrolífero.

09/08/2018. o SECoop, participou na re-
união coma direção de chefia e Assesor 
PCM para  discutir sobre a  lei orgânica-
daSecretaria de  Estado deCooperativas-
no salão de MTCI fomento Mandarin, Dili.  
Esta reunião concentrou-se na implemen-
tação dos programas e os planos de ação 
de SECoop no oitavo governo constitu-
cional em cinco anos.

10/08/2018. três Secretarias de Estado  
compostas por setor Cooperativo, Meio 
Ambiente e Sefope, em colaboração com 
a  direção de chefia, reuniram-se com o 
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Ministro do Presidente do Conselho de  
Ministros, PCM, Dr. Ágio Pereira no Palá-
cio do Governo.

O objectivo da reunião era centralizado 
em torno da questão da elaboração do 
plano de ação para o ano de  2018/19.

17/08/2018. Foi realizado uma viagem aos 
municípios de Manatuto e Baucau, onde 
se reuniu com a comuidade camponesa. 
Nesta oportunidade, foi frisado pelo pró-
prio que ‘’é preciso que os camponeses 
intensifiquem a produção para que possa 
criar uma boa qualidade da vida a família 
e ao mesmo tempo contribuir para o cres-
cimento económico’’. 

No dia 19-08-2018. Os Secretários de Es-
tado de Cooperativas acompanhado pelo 
Ministro da Agricultura e Pescas, Fizeram 
uma visita a Natarbora Municipio de  Ma-
natuto, para ver a plantação de sorghum 
e o milho que são os produtos agrícolas 
prioritários para serem apostados pela 
Secretaria de  Estado de  Cooperativas.

Na atualidade a equipa que SECoop rece-
beu tem uma companhia privada que se 
localiza em Manatuto e as suas priorida-
des estão mais viradas para o processa-
mento da alimentação, a indústria, a vete-
rinária e por fim, a agricultura e da parte 
deles, o Secretário de Estado da SECoop 
espera que possam garantir a capacita-
ção e a formação aos agricultores nacio-
nais através de um acordo estabelecido 
entre ambas as partes.

O Orçamento Geral do Estado de  2018  
foi aprovado pela maioria dos membros 
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no Parlamento Nacional com 42  votos a 
favor, 9 votos contra e 14 de abstenções 
do total de 64 Deputados presentes na 
plenária.

Secretário de Estado de  Cooperativas 
Eng.o Arsénio Pereira Da Silva realizou 
uma  reunião com  ONG Internacional  de 
World Vision no Edifício de SECoop no 
Fomento  Mandarin, Díli.  No dia  24  de 
Setembro de 2018,

Foram discutidas duas questões: 1. Saber 
sobre os programas de SECoop para o pe-
riodo  de cinco anos; 2. Reportar sobre as 
cooperativas que já foram estabelecidas 
pelo World Vision em municípios como: 
Bobonaro,Aileu,Viqueque e Manatuto.

O Secretário de Estado Eng. Arsénio Pe-
reira Da Silva aprecia e louva os progra-
mas estabelecidos pelo World Vision que 
são semelhantes aos de SECoop para a 
execução e implementação em cinco 
anos sobretudo na área de Cooperativas 
e a produção agrícola.

25/09/2018, Secretário de  Estado de  
Cooperativas Eng. Arsenio Pereira reali-
zou uma audiência com o Ministro Coor-

denador dos Assuntos  Ekonómicos  e  Dezenvolvimentu Interino, 
Ágio Pereira no Palácio do Governo, Díli.

O SECoop, Eng. Arsénio Pereira Da Silva  relatou sobre as suas 
actividades durante uma semana em três municípios: Manatuto, 
Baucau e Viqueque. Secretário de Estado deparou- se com três 
questões fundamentais : 1. As dificuldades encontradas pelos agri-
cultores locais 2. A criação de um centro Cooperativo para facilitar 
a transação dos produtos agrícolas 3. A escassez de produção.
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O Secratário de Estado aproveitou também para apresentar o rela-
tório de cem dias relacionado com as suas actividades desde que 
assumiu a posse como o Secretário de Estado de Cooperativas ao 
Ministro do Coordenador dos Assuntos Económicos.

O encerramento da Formação para  o  Grupo de  Agricultores no 
Município de  Manatuto  que facilitou a Compahia Internacional de  
Long Peng. 25/09/ 2018.

Na cerimónia de encerramento.  Secretário de  Estado de  Coo-
perativas Eng. Arsénio Pereira Da Silva pediu aos formandos para 
implementar bem os seus conhecimentos adquiridos durante um 
mês de formação dada pelo centro de Long Peng na prática para 
que no regress aos seus lugares possam fazer a criação de porcos, 
a criação de galinhas e a plantação de vegetais, o milho e etc…

Nesta ocasião, o Secretário de Estado foi convidado para entregar 
o certificado aos formandos que são constituidos por 10 mulheres 
e 39 homens que vêm de quarto  municípios tais como: Manatuto, 
Baucau, Suai e por ultimo Manufahi.
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DOCUMENTAÇÃO DA ATIVIDADE 
DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                         
DA AIFAESA, I.P. EM 2018�

A AIFAESA, I.P. 
inspeciona os 
estabelecimentos 
Comerciais e 
Supermercados.

A AIFAESA, 
I.P. inspeciona 
o armazém 
dos produtos 
alimentares.

A AIFAESA, 
I.P. inspeciona 
o armazém 
dos produtos 
alimentares.

Apreensão 
dos produtos 
alimentares que 
foram indentificados 
fora do prazo e/ou 
estragados.
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