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INTRODUÇÃO

O relatório do mandato do Ministro 
de Estado da Presidência do Con-
selho de Ministros e Ministro interi-
no do Planeamento e Investimento 
Estratégico e do Petróleo e Minerais 
durante o VIII Governo Constitucio-
nal evidencia os principais objetivos 
alcançados e o impacto destes no 
progresso do país.

Na qualidade de Ministro de Estado 
da Presidência do Conselho de Mi-
nistros coadjuva o Primeiro-Ministro 
na Presidência do Conselho de Mi-
nistros e na coordenação do Gover-
no e, assume, também as funções de 
Porta-voz do Governo e do Conselho 
de Ministros, a coordenação e orga-
nização do trabalho governamental, 
bem como o acompanhamento e a 
avaliação da execução das decisões 
tomadas pelo Conselho de Ministros, 
a coordenação do apoio e consulta 
jurídica ao Conselho de Ministros, 
assegurar os serviços de contencio-
so da Presidência do Conselho de 
Ministros, preparar as respostas, em 
colaboração com o ministério da tu-
tela, aos processos de fiscalização da 
constitucionalidade e da legalidade; 
nomear advogado ou representar o 
Estado, em arbitragem, mediação, 
conciliação e conflitos não jurisdicio-
nais, nos termos da lei. Estão na de-
pendência do Ministro de Estado da 
Presidência do Conselho de Minis-
tros: a Imprensa Nacional de Timor-
-Leste, I.P. (INTL) e o Secretariado do 
g7+.

Enquanto Ministro Coordenador dos 
Assuntos Económicos coordena a 
atividade política dos membros do 
Governo com competência em ma-

terial de cariz económico, de desen-
volvimento do setor privado e coo-
perativa, do trabalho, da formação 
profissional e do ambiente e coad-
juva o Primeiro-Ministro na coorde-
nação e supervisão da implementa-
ção ou da execução da política geral 
para as áreas de governação de cariz 
eminentemente económico e é res-
ponsável pelo trabalho desenvolvido 
pelo Ministério do Turismo, Comércio 
e Indústria, de que é Ministro, pela 
Secretaria de estado da Formação 
Profissional e Emprego, pela Secre-
taria de Estado de Cooperativas; pela 
Secretaria de Estado do Ambiente, 
bem como outros órgãos e serviços, 
tais como o Centro Nacional de For-
mação Profissional e Emprego de 
Tibar, o Centro Nacional de Forma-
ção Profissional de Becora, o Institu-
to Nacional de Desenvolvimento de 
Mão-de-Obra, a Inspecção-Geral do 
Trabalho; o Serve - Serviço de Regis-
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to e Verificação Empresarial, o Insti-
tuto de Apoio ao Desenvolvimento 
Empresarial, a Tradeinvest - Agência 
de Promoção de Investimento e Ex-
portação, a AIFAESA- Agência de In-
vestigação e Fiscalização da Ativida-
de Económica, Sanitária e Alimentar, 
I.P., bem como dos orgãos e serviços 
que compõem o Ministério e as se-
cretarias de Estado na sua tutela.

Enquanto Ministro do Planeamento 
e Investimento Estratégico interino é 
responsável pela conceção, coorde-
nação e avaliação da política, definida 
e aprovada pelo Conselho de Minis-
tros, para as áreas de promoção do 
desenvolvimento económico e social 
do país, através do planeamento es-
tratégico e integrado e a racionaliza-
ção dos recursos financeiros dispo-
níveis, assumindo responsabilidades 
específicas sobre a implementação 
do Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento, sobretudo no que se refere a 
infraestruturas e planeamento urba-
no, petróleo e minerais e planeamen-
to e ordenamento do território. Tem 
ainda de responsabilidade de super-
visionar a qualidade do trabalho e 
das atividades de execução de pro-
jetos físicos promovidos, desenvolvi-
dos ou financiados pelo Fundo de In-
fraestruturas ou outros, cujos fins ou 
atribuições seja o de financiamento 
de projetos estratégicos plurianuais 
e pela Unidade de Parcerias Público 
Privadas do Ministério das Finanças. 

Durante o seu mandato como Mi-
nistro do Petróleo e Minerais interi-
no foi responsável pela conceção e 
execução da política energética e 
de gestão dos recursos minerais, in-

cluindo o petróleo e outros minérios 
estratégicos, aprovada pelo Conse-
lho de Ministros, bem como pelo li-
cenciamento e regulação da ativida-
de extrativa, da atividade industrial 
de beneficiação do petróleo e dos 
minerais, incluindo a petroquímica e 
a refinação, cabendo-lhe designada-
-mente, elaborar e propor a política 
e os projetos de lei do sector, esta-
belecer o sistema de administração 
e gestão sectorial e regulamentar as 
atividades do sector, garantir a má-
xima participação de Timor-Leste 
na atividade do setor do petróleo e 
recursos minerais através dos ins-
trumentos jurídicos, administrativos 
e técnicos adequados, promover as 
oportunidades nacionais no setor de 
modo a atrair e fixar o investimento 
externo a ele consagrado, monitori-
zar a implementação dos Tratados e 
acompanhar a execução setorial dos 
instrumentos relevantes. 

É também responsável pela coor-
denação com os ministérios e ou-
tras entidades relevantes, conduzir 
o processo negocial relativo ao mo-
delo de desenvolvimento do campo 
do ‘Greater Sunrise’ ou a outras ma-
térias relacionadas com o exercício 
de jurisdição no Mar de Timor, co-
ordenar a execução do projeto ‘Tasi 
Mane’ e licenciar e monitorizar as 
atividades desenvolvidas em zonas 
territorialmente dedicadas ao proje-
to ‘Tasi Mane’, determinar, de acordo 
com as condições gerais previstas na 
lei, os termos contratuais específicos 
de prospeção e aproveitamento dos 
recursos petrolíferos, e das licenças 
de mineração, assegurar as reservas 
mínimas obrigatórias em combustí-
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veis e o seu fornecimento regular às 
unidades públicas de produção de 
energia, regular, autorizar e fiscalizar 
as atividades de ‘downstream’, no-
meadamente, de exportação, trans-
porte, armazenamento, distribuição 
e comercialização, por grosso ou 
a retalho, incluindo importação, de 
petróleo bruto, seus derivados e mi-
nerais, autorizar e licenciar a jusante 
da extração os projetos da indústria 
transformadora relativos ao proces-
samento, beneficiação, tratamento, 
conversão ou transformação de pe-
tróleo bruto, seus derivados e mi-
nerais, nomeadamente, refinarias, 
unidades de liquefação, de gás ou 
petroquímicas, considerando a com-
plexidade e especialidade técnica do 
setor do petróleo e recursos mine-
rais, aprovar as licenças ambientais 
nesse setor, em coordenação com 
as entidades competentes na área 
do Ambiente, exercer os poderes 
de superintendência e tutela sobre 
a administração indireta do setor, 
institucional e empresarial do Esta-
do, desenvolver o conhecimento e a 
investigação da estrutura geológica 
dos solos e subsolos e dos recursos 
hidrogeológicos nacionais. 

Ficam sob a sua a Autoridade Nacio-
nal do Petróleo e Minerais, a Timor 
Gap, EP, o Instituto do Petróleo e Ge-
ologia, IP, e a Minas de Timor, SA.
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ADMINISTRAÇÃO TRANSITÓRIA

Com a tomada de posse do novo Go-
verno importou tratar, de imediato, 
da “passagem de pasta” dos minis-
térios do VII Governo Constitucional 
para os ministérios do atual Governo. 
Assim, nos termos da alínea c) do n.º 
1 do artigo 117.º da Constituição da 
República, o Primeiro-Ministro deter-
minou, através do despacho n.º 001/
PM/VI/2018, que ficassem na depen-
dência do Ministro de Estado da Pre-
sidência do Conselho de Ministros, a 
título transitório, os ministérios cujo 
ministro titular ainda não tivessem 
tomado posse, com a competência 
de assegurar a coordenação relati-
vamente a esses setores de ativida-
de, com o apoio dos Vice-Ministros 
e Secretários de Estado de cada um 
desses ministérios que já tomaram 
posse.

Os ministérios que ficaram, transi-
toriamente, através do despacho n.º 
001/PM/VI/2018, na dependência 
do Ministro de Estado da Presidên-
cia do Conselho de Ministros, foram 
os seguintes: Ministério do Turismo, 
Comércio e Indústria, Ministério do 
Planeamento e Investimento Estra-
tégico, Ministério da Defesa, Ministé-
rio do Interior, Ministério do Petróleo 
e Minerais, Ministério dos Assuntos 
dos Combatentes da Libertação Na-
cional e Ministério da Saúde.

A coordenação transitória do Minis-
tério da Saúde pelo Ministro de Es-
tado da Presidência do Conselho de 
Ministros ficou revogada no dia 26 
de junho 2018, através do despacho 
n.º 003/PM/VI/2018. Com este des-
pacho o referido Ministério ficou, a 

título transitório, sob a liderança da 
Vice-Ministra da Saúde, passando a 
assegurar a coordenação de todas as 
atividades do Ministério.

Com o despacho n.º13/PM/VIII/2018, 
ficaram delegadas no Ministro de Es-
tado da Presidência do Conselho de 
Ministros os poderes e responsabili-
dades do Ministro Coordenador dos 
Assuntos Económicos, com faculda-
de de subdelegação, em razão da 
matéria, no Secretário de Estado da 
Formação Profissional, no Secretário 
de Estado de Cooperativas e no Se-
cretário de Estado do Ambiente, os 
poderes de direção, superintendên-
cia e órgãos sob sua tutela.

Com a tomada de posse do Ministro 
da Defesa, a 9 de julho de 2018, ficou 
revogada coordenação transitória 
deste Ministério.

A 12 de julho de 2018, com o despa-
cho n.º006/PM/VII/2018, ficou revo-
gada a coordenação transitória do 
Ministério do Interior pelo Ministro 
de Estado da Presidência do Conse-
lho de Ministros, ficando o Ministro 
da Defesa com a responsabilidade 
de assegurar a direção, a superinten-
dência e tutela dos serviços integra-
dos no Ministério do Interior.

A 26 de outubro de 2018, com o des-
pacho n.º020/PM/X/2018, ficou re-
vogada a coordenação transitória do 
Ministério dos Assuntos dos Comba-
tentes da Libertação Nacional pelo 
Ministro de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, ficando o Se-
cretário de Estado para os Assuntos 
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dos Combatentes da Libertação Na-
cional com a responsabilidade de as-
segurar a direção, a superintendên-
cia e tutela dos serviços integrados 
deste Ministério.

A 12 de julho de 2019, com os despa-
chos n.º027/PM/VII/2019 e n.º028/
PM/VII/2019, ficou revogada a coor-
denação transitória do Gabinete do 
Ministro Coordenador dos Assuntos 
Económicos e do Ministério do Tu-
rismo, Comércio e Indústria pelo Mi-
nistro de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, ficando o Mi-
nistro da Reforma Legislativa e dos 
Assuntos Parlamentares com a res-
ponsabilidade de assegurar a dire-
ção, a superintendência e tutela dos 
serviços integrados nos referidos Mi-
nistérios.
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CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL 
SOBRE ASSUNTOS                                     
DO MAR - TIMOR-LESTE:                           
O SÉCULO DO MAR

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros participou 
enquanto orador, no dia 16 de agosto 
de 2018, na Conferência Internacional 
Sobre Assuntos do Mar - Timor-Les-
te: O Século do Mar, uma conferência 
promovida pelo  Instituto de Defesa 
Nacional de Timor-Leste (IDN-TL).
O Ministro de Estado na sua palestra 
com o tema “O Processo de Defini-
ção de Fronteira Marítima” apresen-
tou uma retrospetiva do processo de 
disputa sobre o Mar de Timor e os 
principais aspetos do processo de 
conciliação que conduziu à assinatu-
ra, em março de2018, do Tratado de 
Definição da Fronteira Marítima en-
tre Timor-Leste e Austrália. 

Na sua intervenção defendeu que “o 
acordo alcançado em Copenhaga, 
no tão simbólico dia 30 de agosto de 

2017, o 18º aniversário do referendo 
pela Independência, foi uma impor-
tante vitória política para o nosso 
país”. Afirmou ainda que o acordo 
que estabeleceu a estrutura funda-
mental do Tratado, formalizado em 
março de 2018, em Nova Iorque, “ser-
ve não só para desenvolver o país, 
como para reforçar as relações de 
amizade e cooperação com a Austrá-
lia” e que “este resultado é ainda um 
exemplo para o mundo de como se 
pode alcançar uma resolução pacífi-
ca e abrangente entre Estados que 
não conseguem ultrapassar impas-
ses históricos. É, assim, uma vitória 
também para o direito internacional 
e para o sistema das Nações Unidas”, 
acrescentando que esta “é mais uma 
prova dada de que a determinação 
e resiliência timorense na defesa de 
causas justas, não são qualidades 
vãs”. 

Timor-Leste “irá continuar as con-
versações trilaterais entre os Esta-
dos e a “Joint Venture” culminando 
“o processo através do qual se deve-
rá chegar a acordo sobre os termos 
comerciais para o desenvolvimento 
do Greater Sunrise” e no futuro irão 
ser iniciadas as negociações com a 
Indonésia garantindo “a soberania 
plena sobre as nossas fronteiras ter-
restres e marítimas e assim, rentabi-
lizar o potencial dos mares que nos 
rodeiam, de forma independente e 
sustentável”.

PRINCIPAIS EVENTOS 
Na qualidade de Ministro de Estado da Presidência do Conselho 
de Ministros e Porta-Voz do Governo e do Conselho de Ministros, 
Coordenador dos Assuntos Económicos, Turismo, Comércio e Indústria, 
Planeamento e Investimento Estratégico, Petróleo e Minerais e enquanto 
Representante do Governo ou de outros membros do Governo 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO 
COM O JAPÃO PARA O 
FORTALECIMENTO DOS 
RECURSOS HUMANOS 
NACIONAIS

Em representação do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e Coopera-
ção, assinou no dia 12 de outubro, 
com o Ministro dos Negócios Estran-
geiros do Japão, Taro Kono, um acor-
do com vista ao fortalecimento dos 
recursos humanos nacionais através 
do programa JDS (Japan Develop-
ment Scholarships), um programa 
da cooperação japonesa iniciado em 
1999, já implementado em 15 países 
e que irá permitir que funcionários 
públicos timorenses estudem em 
universidades japonesas. Durante o 
evento salientou a importância deste 
programa, “não apenas na perspetiva 
académica, mas também na perspe-
tiva do desenvolvimento do caráter 
e disciplina”. E, expressou em nome 
de Timor-Leste “o sincero agradeci-
mento ao Governo e ao povo do Ja-
pão pela sua amizade e pelo apoio 
que gentilmente estendeu a Timor-
-Leste através do bom trabalho da 
JICA , a Agência de Cooperação In-
ternacional do Japão, na assistência 
ao desenvolvimento, na capacitação 
de recursos humanos, na criação de 

bolsas de estudo para timorenses, 
na formação de quadros da defesa e 
jornalistas, na saúde e no saneamen-
to, na agricultura e no desenvolvi-
mento rural, bem como projetos para 
manutenção e melhoramento de in-
fraestruturas chave de Timor-Leste”.

VISITA OFICIAL A TIMOR-LESTE 
DO VICE-MINISTRO PRIMEIRO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
DA REPÚBLICA DE CUBA

No dia 12 de outubro de 2018, en-
quanto Ministro dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação em exer-
cício recebeu a visita oficial do 
Vice-Ministro Primeiro das Relações 
Exteriores da República de Cuba, 
Marcelino Medina, tendo agradecido 
“a solidariedade de Cuba durante os 
24 anos da luta pela libertação na-
cional” e “o apoio que Cuba continua 
a prestar a Timor-Leste desde a inde-
pendência”. Na ocasião referiu ainda 
que durante o encontro os dois Mi-
nistros trocaram ideias de como ex-
plorar as “potencialidades da relação 
entre os dois países que podem be-
neficiar muito o desenvolvimento na-
cional”, e que conversou com Marce-
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lino Medina sobre a “continuidade da 
formação no setor agrícola existente 
desde 2015 e que já formou mais de 
vinte timorenses na ZEESM”, o qual é 
um “projeto piloto importante para o 
desenvolvimento nacional e que será 
multiplicado noutras zonas do país, 
depois de identificadas as suas ca-
racterísticas e potencialidades”.

4ª CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL                         
DE GEOCIÊNCIA

No 29 de outubro de 2018, o Ministro 
do Petróleo e Minerais em exercício, 
discursou na abertura da 4ª Confe-
rência Internacional de Geociência, 
com o tema “Dados geológicos e in-
formações para a diversificação da 
economia”, no Centro de Conven-
ções de Díli. 

Afirmou ser “crucial, hoje, que Timor-
-Leste recolha e possua dados cien-
tíficos precisos e confiáveis e análi-
ses sobre os recursos geológicos do 
país, para que se possa abordar o 
desenvolvimento económico da na-
ção de forma informada, racional e 
esclarecida”.

O Ministro referiu ainda que a assina-
tura do Tratado de Fronteira Maríti-
ma, a 6 de março de 2018, “criou um 
ambiente positivo para as empresas 
e atraiu novo interesse em participar 
na exploração de petróleo e gás no 
Mar de Timor” e que “o recente mo-
vimento do Governo de Timor-Leste 
para adquirir a participação da Co-
nocoPhillips na joint venture Sunrise 
coloca agora Timor-Leste numa po-
sição mais vantajosa para o envolvi-
mento direto como parceiro de ne-
gócios com os outros parceiros da 
joint venture no quadro dos esforços 
contínuos para garantir uma unidade 
de liquefação de gás natural na costa 
Timorense”.

O governante anunciou que “foi lan-
çado um programa inaugural de ex-
ploração de petróleo e gás para os 
blocos A e C na costa sul de Timor-
-Leste”, o que “marca um marco im-
portante para a exploração onsho-
re de recursos petrolíferos no país”. 
Acrescentou ainda que “a ANPM está 
a preparar-se para lançar, em 2019, 
uma nova ronda de licitações para 
a exploração de petróleo e gás em 
terra, bem como para uma área of-
fshore mais ampla, após a ratificação 
do Tratado das Fronteiras Marítimas. 
Para este propósito, o departamento 
offshore do ANPM adquiriu recen-
temente equipamentos sísmicos de 
banda larga 2D para mapear as áreas 
relevantes.”

O primeiro Código Mineiro de Timor-
-Leste, preparado pela ANPM e que 
está em fase de finalização, espe-
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ra-se que “possa ser aprovado pelo 
Parlamento e adotado como lei, para 
que Timor-Leste possa oferecer ter-
mos e condições claros e convincen-
tes aos investidores, ao mesmo tem-
po que satisfaz as aspirações do país 
em obter receitas e benefícios máxi-
mos de cada fase das atividades de 
mineração.”

INAUGURAÇÃO DA 
AUTOESTRADA DO SUAI

A 17 de novembro de 2018, o Ministro 
do Petróleo e Minerais participou e 
discursou na cerimónia de inaugu-
ração do Troço 1 (Suai – Fatukahu/
Mola) da Autoestrada, onde teve a 
oportunidade de elencar a importân-
cia do investimento para os projetos 
e infraestruturas planeadas para a 
Costa Sul que impulsionarão o de-
senvolvimento nacional.

REUNIÃO EXPLORATÓRIA 
SOBRE FRONTEIRAS 
MARÍTIMAS DE TIMOR-LESTE     
E A INDONÉSIA

A República Democrática de Timor-
-Leste e a República da Indonésia 
convocaram uma Reunião Explora-
tória sobre a Delimitação das Fron-
teiras Marítimas, em Bali, de 10 a 11 de 
dezembro de 2018. A delegação de 
Timor-Leste foi liderada pelo Chefe 
da Equipa de Negociações, Sua Ex-
celência Kay Rala Xanana Gusmão. 
A delegação da Indonésia foi lidera-
da por Damos Dumoli Agusman, Di-
retor-Geral de Assuntos Jurídicos e 
Tratados Internacionais, do Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros.

Os dois países reuniram-se num es-
pírito de cooperação para discutir 
questões técnicas e administrativas 
importantes. O porta-voz do Go-
verno, Agio Pereira, explicou que “a 
Reunião Exploratória na Indonésia 
foi muito produtiva e estabeleceu 
um tom positivo para a delimitação 
das fronteiras marítimas com a Indo-
nésia, de acordo com a Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar e o Direito Internacional.” 
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SEMANA ACADÉMICA DO 
INSTITUTO DE DEFESA 
NACIONAL (IDN)

O Ministro de Estado durante  a 
abertura da Semana Académica do 
IDN, congratulou os alunos do IDN 
e reconheceu a contribuição do IDN 
“para a valorização e formação dos 
quadros das Forças Armadas e Ser-
viços de Segurança, bem como dos 
quadros e técnicos superiores da ad-
ministração pública, organismos go-
vernamentais e outros da sociedade 
civil”, sublinhando “o desenvolvimen-
to, em tão poucos anos, da excelên-
cia deste instituto”. 

Agio Pereira salientou também as 
oportunidades suscitadas por Ti-
mor-Leste, “que passam por saber 
capitalizar a experiência e o capital 
da região”, “vibrante em inovação e 
comércio e que é instrumental para a 
segurança regional”, além das “opor-
tunidades de investimento e desen-
volvimento” que “surgem para o país 
com a assinatura, faz agora um ano, 
do histórico Tratado entre Timor-Les-
te e a Austrália sobre as respetivas 
fronteiras marítimas permanentes 

no Mar de Timor”. Agio Pereira ter-
minou a sua intervenção homenage-
ando Kay Rala Xanana Gusmão, pelo 
seu papel enquanto Chefe da Equipa 
de Negociações de Timor-Leste, a 
quem se deve em grande parte o su-
cesso alcançado e enquanto líder da 
Resistência Nacional que através da 
”convergência de ideias, prioridades, 
sentido de missão e, acima de tudo, 
as ações concertadas e estratégi-
cas, consubstanciadas no conceito 
de Unidade Nacional, conduziram à 
nossa liberdade; a liberdade do Povo 
Timorense”.

SEGUNDA REUNIÃO 
EXPLORATÓRIA SOBRE 
FRONTEIRAS MARÍTIMAS 
ENTRE TIMOR-LESTE E A 
INDONÉSIA

Decorreu entre os dias 26 e 27 de fe-
vereiro de 2019, a Segunda Reunião 
Exploratória sobre Fronteiras Maríti-
mas entre Timor-Leste e a Indonésia, 
em Singapura. Nesta ocasião, o Mi-
nistro de Estado e Porta-voz do Go-
verno afirmou que “a Reunião Explo-
ratória em Singapura demonstra a 
relação produtiva entre Timor-Leste 
e a Indonésia e o acordo para deli-
mitar as nossas fronteiras marítimas 
de acordo com a Convenção das Na-
ções Unidas sobre o Direito do Mar.”
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GOVERNO REÚNE                  
COM RESPONSÁVEIS                
DA TIMOR PORT SA

O Ministro do Planeamento e Investi-
mento Estratégico em exercício, Agio 
Pereira, recebeu a concessionária 
Bolloré e os responsáveis da Timor 
Port SA, numa reunião de coordena-
ção e informação do andamento dos 
trabalhos do projeto de construção 
do Porto da Baía de Tibar, no dia 28 
de março, no Palácio do Governo, em 
Díli. Durante a fase de construção, 
estima-se que serão criados mais de 
1000 empregos, dos quais a grande 
maioria será para cidadãos nacionais. 
Este projeto, o maior investimento 
privado alguma vez realizado no país 
em infraestruturas públicas, transmi-
te um sinal para outros investidores 
que Timor-Leste é um país atrativo 
para fazer negócios. 

AMBULÂNCIAS PARA      
OECUSSE AMBENO 

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros realizou no 
dia 1 de abril de 2019, a entrega ao 
Presidente da Região Administrativa 
Especial de Oecusse Ambeno (RA-
EOA), Marí Alkatiri, de dois novos 
veículos 4x4, totalmente equipados 
para o serviço de ambulância na RA-
EOA, numa cerimónia que decorreu 
no Palácio do Governo, em Díli. Estas 
duas ambulâncias, adquiridas pela 
Presidência do Conselho de Minis-
tros a pedido do Parlamento Nacio-
nal, permitem responder às carências 
sentidas pelos utentes da RAEOA, 
nomeadamente nas áreas remotas, 
no acesso aos cuidados de saúde. 
Além do fornecimento dos dois ve-
ículos, totalmente equipados para o 
serviço de ambulância, foi também 
fornecida formação para adequada 
utilização e manutenção dos equipa-
mentos.

GOVERNO E CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DO MUNICÍPIO DE ERMERA 
DISCUTEM O PAPEL E OS 
DESAFIOS DO SETOR PRIVADO

O Ministro Coordenador dos Assun-
tos Económicos em exercício, Agio 
Pereira, reuniu com representantes 
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da Câmara de Comércio e Indústria 
do Munícipio de Ermera (CCI-M Er-
mera), na terça-feira, dia 9 de abril, 
na sala de reuniões da Presidência 
do Conselho de Ministros, no Palá-
cio do Governo, em Díli. O encontro 
teve como objetivo debater os desa-
fios que o setor privado do municí-
pio de Ermera enfrentam e o papel 
do setor privado no desenvolvimen-
to nacional e no melhoramento das 
condições de vida da população. O 
Governo e a CCI-TL atuam como par-
ceiros na melhoria do setor privado 
nacional, pilar fundamental para o 
desenvolvimento nacional.

ENCONTRO COM A 
FEDERAÇÃO MUNDIAL DAS 
ASSOCIAÇÕES DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA DISCUTIR A 
ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM 
DOS ODS 16+

O Ministro Coordenador dos Assun-
tos Económicos em exercício, Agio 
Pereira, recebeu no dia 2 de maio 
de 2019, no Palácio do Governo, em 
Díli, o Secretário Geral da Federa-
ção Mundial das Associações das 
Nações Unidas (FMANU), Bonian 
Golmonhammadi e respetiva dele-

gação, para discutir a organização 
do III Mostra Anual dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
16+, que decorreu em Díli de 11 a 14 de 
novembro de 2019. O encontro teve 
como objetivo discutir a política, o 
planeamento e a implementação dos 
ODS, no contexto de Timor-Leste, 
com vista a preparação e formulação 
do tema e conceito da Mostra Anual 
do Fórum 16+ que decorreu em Díli 
e que teve como tema Promover so-
ciedades pacíficas, justas e inclusi-
vas.

GOVERNO E TIMOR GAP 
ANALISAM ATIVIDADES DO 
PROJETO TASI MANE

O Ministro do Petróleo e Minerais em 
exercício, Agio Pereira, reuniu com o 
Presidente da TIMOR GAP, Francisco 
Monteiro, para discutir o ponto de si-
tuação do projeto Tasi Mane e o pro-
grama e orçamento da empresa pú-
blica. A reunião decorreu no dia 2 de 
maio no Palácio do Governo, em Díli. 
O Governo de Timor-Leste concluiu 
no 16 de abril de 2019, em Singapu-
ra, a compra da participação de 30% 
da ConocoPhillips e de 26,56% da 
participação da Shell Austrália nos 
campos do Greater Sunrise, dando 
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à TIMOR GAP, companhia petrolífera 
nacional de Timor-Leste, uma parti-
cipação de 56,56%. 

REUNIÃO INTERMINISTERIAL 
SOBRE O PROJETO 
DE CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE DE GÁS NATURAL            
LIQUEFEITO DO BEAÇO

O Ministro do Petróleo e Minerais, 
Agio Pereira, dirigiu uma reunião in-
terministerial, com a TIMOR GAP, so-
bre o projeto de construção da uni-
dade de gás natural liquefeito (GNL) 
do Beaço, no dia 14 de maio de 2019, 
no Ministério das Finanças. O proje-
to Tasi Mane prevê a criação de três 
polos industriais na costa sul do país, 
abrangendo o agrupamento da pla-
taforma de abastecimento do Suai, o 
agrupamento da refinaria e indústria 
petroquímica de Betano e o agrupa-
mento da instalação de gás natural 
liquefeito de Beaço, que depois de 
instalados, serão a base da indústria 
petrolífera de Timor-Leste. A reunião 
teve como objetivo discutir o ponto 
de situação do projeto de GNL do 
Beaço e o programa de identificação 
de terras e propriedades da área de 
construção do projeto.

GOVERNO E TRADEINVEST 
REÚNEM COM O PELICAN 
PARADISE GROUP

O Ministro Coordenador dos Assun-
tos Económicos em exercício, Agio 
Pereira, reuniu com a TradeInvest 
e responsáveis do Pelican Paradi-
se Group, Lda, no dia 17 de maio de 
2019, no Palácio do Governo, em Díli. 
O encontro teve como o objetivo 
debater o Acordo Especial de Inves-
timento entre o Estado da Repúbli-
ca Democrática de Timor-Leste e o 
Pelican Paradise Group, Lda, para o 
desenvolvimento de um complexo 
turístico, com um investimento de 
700 milhões de dólares americanos, 
numa área de aproximadamente 558 
hectares, na zona entre Tasi Tolu e Ti-
bar, que irá incluir além das unidades 
hoteleiras, um campo de golf, lotes 
residenciais, um centro de desen-
volvimento para jovens, uma escola 
internacional, um hospital internacio-
nal e centros comerciais.
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CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL SOBRE 
DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO RELIGIOSO EM 
TIMOR-LESTE

O Ministro do Turismo, Comércio 
e Indústria em exercício, realizou a 
abertura oficial da Conferência Inter-
nacional sobre Desenvolvimento do 
Turismo Religioso em Timor-Leste, 
que decorreu no dia 17 de maio no 
Centro de Convenções de Díli, com 
o tema “Turismo de Paz, Harmonia 
e Fraternidade: Desenvolvimento do 
Turismo Religioso e Peregrinação”.
O Ministro, no seu discurso de aber-
tura, salientou a “importância deste 
evento por permitir partilhar expe-
riências e adquirir conhecimentos 
sobre o rumo do turismo em Timor-
-Leste, em especial o turismo religio-
so, e a sua relação e o seu potencial 
para o desenvolvimento e crescimen-
to socioeconómico do país”. Agio 
Pereira afirmou que “é imperativo o 
investimento nos jovens, assegurar 
a formação técnica e orientada para 
as diversidades atividades turísticas” 
e “estabelecer iniciativas, estratégias 
e equipamentos complementares 
que contextualizem a arquitetura e 
a arte em todas as suas componen-
tes: funcionais, litúrgicas e simbóli-
cas. O Ministro de Estado reafirmou 

que o “Governo tem dado provas do 
seu forte empenhamento para com 
esta área emergente, a nível global, 
do turismo, ao estabelecer, no Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento 
para o período de 2011 a 2030 que o 
turismo religioso é um dos objetivos 
prioritários da Política Nacional de 
Turismo”.

REUNIÃO COM EMPRESAS DA 
ÁREA DO PETRÓLEO E GÁS
O Ministro do Petróleo e Minerais em 

exercício, Agio Pereira, reuniu com o 
representante da empresa nacional 
Sacom, Abilio Araujo e com os repre-
sentantes da empresa internacional 
Trafigura, Tim Cordrington na quali-
dade de comerciante sénior e Matt 
Van Der Gaag como gerente regional 
do petróleo. As empresas manifes-
taram interesse no desenvolvimento 
do gasoduto e da planta de GLP- gás 
liquefeito de petróleo (LNG) para Be-
-aço e outros projetos relevantes. A 
reunião decorreu no dia 23 de maio, 
no Palácio do Governo, em Díli. 

A Trafigura é uma das maiores em-
presas independentes de comércio 
de petróleo e derivados de petróleo 
do mundo, uma das poucas com pre-
sença global e cobertura abrangente 
de produtos.
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GOVERNO E BANCO MUNDIAL 
DISCUTEM DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO EM TIMOR-LESTE

O Ministro do Turismo, Comércio e 
Indústria em exercício, Agio Pereira, 
reuniu, no dia 27 de maio de 2019, no 
Palácio do Governo, com Macmillan 
Anyanwu, Representante do Banco 
Mundial para Timor-Leste e a sua de-
legação para debater o desenvolvi-
mento do turismo em Timor-Leste.

O encontro teve como principal ob-
jetivo a preparação de uma estraté-
gia integrada de desenvolvimento 
do turismo com uma abordagem 
baseada na avaliação do mercado, 
que permite um melhor planeamen-
to e uma melhor gestão da despe-
sa. Esta abordagem permite definir 
as prioridades de acordo com claro 
entendimento do posicionamento 
do país no mercado do turismo, de 
forma a diferenciar Timor-Leste de 
outros competidores. Assim, será 
possível capitalizar o potencial que o 
país oferece, ultrapassar os desafios 
e dificuldades existentes e garantir 
um desenvolvimento consolidado e 
sustentável.

ASSINATURA DO CONTRATO 
PARA A CONSTRUÇÃO 
DE SEGUNDO BARCO DE 
PASSAGEIROS

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros, no âmbito 
do projeto de desenvolvimento liga-
ção de Transporte Marítimo na Cos-
ta Norte, participou  na cerimónia 
de assinatura, no dia 31 de maio de 
2019, do contrato de construção na-
val entre o Estado de Timor-Leste e 
a empresa armadora holandesa Da-
men Shipyards. O contrato engloba 
o design, a construção, envio e en-
trega de um ferry de passageiros do 
tipo Ro-Ro destinado a cumprir as 
necessidades do país, no transporte 
de pessoas, veículos e bens na costa 
norte da ilha. Este projeto cofinan-
ciado entre Timor-Leste e o Gover-
no da Alemanha, que contribui com 
8,7 milhões de dólares americanos e 
o Governo de Timor-Leste contribui 
com 7,9 milhões de dólares america-
nos.



20

DEBATE NO PARLAMENTO 
NACIONAL SOBRE A RAEOA E 
PROCESSO LIGHTHOUSE

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros, Agio Perei-
ra acompanhou o Primeiro-Ministro, 
Taur Matan Ruak, no dia 1 de julho, 
no debate no Parlamento Nacional 
sobre questões relativas ao proces-
so de transparência e prestação de 
contas da Região Administrativa Es-
pecial de Oe-Cusse-Ambeno (RA-
EOA) e o ponto de situação sobre o 
processo iniciado pela empresa Li-
ghthouse contra o Estado Timoren-
se. O MEPCM tem competência nos 
processos de contenciosos de que o 
Estado faça parte.

REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS 
DA TIMOR PORT SA

O Ministro do Planeamento e Inves-
timento Estratégico em exercício, 
Agio Pereira, recebeu responsáveis 

da concessionária Bolloré e da Timor 
Port SA, numa reunião de coordena-
ção e informação do andamento dos 
trabalhos do projeto de construção 
do Porto da Baía de Tibar, no dia 5 
de julho, no Palácio do Governo, em 
Díli. Durante o encontro, o Ministro 
de Estado informou os responsáveis 
da Bolloré sobre a conclusão do pro-
cesso de emissão do certificado de 
investidor, que foi formalmente en-
tregue no dia 12 de julho.

ACORDO DE PARCERIA 
ESTRATÉGICA ENTRE O 
GOVERNO DE TIMOR-LESTE         
E O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
DO NORTE DA AUSTRÁLIA

O Ministro de Estado assinou, a 8 de 
julho de 2019, um Acordo de Parce-
ria Estratégica, a vigorar até ao ano 
de 2022, entre Timor-Leste e o Ter-
ritório do Norte da Austrália, para a 
implementação de um novo quadro 
estratégico para a cooperação bila-
teral. Este acordo visa o reconheci-
mento e o reforço da relação entre 
Timor-Leste e o Território do Norte, 
com vista a proporcionar um quadro 
geral para orientar e avaliar o esforço 
bilateral.



21

ATRIBUIÇÃO DE    
CERTIFICADOS DE   
INVESTIDOR E DECLARAÇÕES 
DE BENEFÍCIOS EMPRESARIAL 
A QUATRO COMPANHIAS

O Ministro Coordenador dos Assun-
tos Económicos em exercício, Agio 
Pereira e a TradeInvest realizaram no 
dia 12 de julho de 2019, no Palácio do 
Governo, em Díli, a cerimónia de atri-
buição de Certificado de Investidor 
e Declaração de Benefícios a quatro 
empresas: Timor Port SA; Gota, Be-
bidas e Alimentos, Lda; Central Moris 
Unipessoal Lda. e Ami Hari Unipes-
soal Lda.. 

O Ministro em nome do VIII Gover-
no Constitucional desejou votos de 
sucesso às quatro companhias e 
afirmou acreditar firmemente que 
continuarão a trabalhar em conjunto 
nas suas áreas, enquanto parceiros 
do Governo, para assegurar um su-
cesso de longo prazo para o desen-
volvimento do país e na criação de 
emprego para os timorenses. Agio 
Pereira acrescentou ainda que “to-
dos os investidores são respeitados 
de igual forma, porque não só inves-
tem no país como criam postos de 
trabalho e ao mesmo tempo apoiam 

na projeção da imagem do Estado 
no exterior, aumentando a confiança 
em outros investidores para se sen-
tirem motivados para investir em Ti-
mor-Leste.

PACIFIC EXPOSITION 2019

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros e Ministro 
Coordenador dos Assuntos Econó-
micos em exercício liderou a orga-
nização da participação de Timor-
-Leste na primeira Pacific Exposition 
2019, que entre os dias 11 e 14 de ju-
lho, um evento que decorreu em Au-
ckland, na Nova Zelândia e que reuniu 
19 países da região do pacífico. Foi 
um evento dedicado ao comércio, ao 
investimento e ao turismo, projetado 
para promover oportunidades eco-
nómicas nos países do Pacífico Sul 
e foi organizado pela Embaixada da 
República da Indonésia na Nova Ze-
lândia, Samoa e Tonga, com o apoio 
dos Governos da Nova Zelândia e da 
Austrália, com o objetivo de estrei-
tar relações de cooperação regional 
e partilhar experiências ao nível do 
comércio, turismo e investimento e 
cultura para o desenvolvimento eco-
nómico dos países da região.
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PROPOSTAS DE LEI PARA A 
RATIFICAÇÃO DO TRATADO 
QUE ESTABELECE AS 
FRONTEIRAS MARÍTIMAS 
ENTRE TIMOR-LESTE E A 
AUSTRÁLIA APROVADAS NO 
PARLAMENTO NACIONAL

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros e Ministro 
do Petróleo e Minerais em exercício, 
Agio Pereira participou no debate no 
Parlamento Nacional, decorrido en-
tre os dias 18 e 23 de julho de 2019, 
em que foi aprovado o pacote legis-
lativo para a Ratificação do Tratado 
que Estabelece as Fronteiras Maríti-
mas entre Timor-Leste e a Austrália, 
assinado a 6 de março de 2018, pelos 
dois países.

Durante o discurso de abertura do 
debate na generalidade, o Ministro 
de Estado salientou que “a definição 
das fronteiras marítimas com a Aus-
trália, segundo o direito internacional, 
permitirá, não só, posicionar Timor-
-Leste no contexto económico-social 
a nível mundial, mas também poten-
ciar o desenvolvimento sustentável e 
equilibrado para o nosso jovem País. 
Contribuindo para a construção de 
um futuro próspero para todos nós!”. 

Na sua intervenção de encerramento 
do debate, o Ministro de Estado ex-
plicou que “as propostas de leis sub-
metidas pelo Governo e aprovadas 
pelo Parlamento Nacional não impli-
cam qualquer diminuição de receita 
nem aumento de despesa para o Or-
çamento Geral do Estado para o ano 
de 2019” e “que o efeito financeiro 
dessas leis, por força da entrada em 
vigor do Tratado das Fronteiras Marí-
timas, permitirá aumentar as receitas 
do Fundo Petrolífero na medida em 
que se estima um aumento na ordem 
dos 110 Milhões de dólares america-
nos em receitas da exploração do 
campo de Bayu-Undan”. Acrescen-
tou ainda que “a entrada em vigor 
do Tratado permitirá coletar 100% 
das receitas provenientes da explo-
ração futura dos campos de Buffalo 
e partes das licenças dos campos de 
Laminaria e Coralina” e que “o acor-
do relativo ao Greater Sunrise é parte 
integrante do Tratado”.

O Governante afirmou que “a ra-
tificação do Tratado, bem como a 
aprovação das quatro propostas de 
lei permitirão, a Timor-Leste, final-
mente, alcançar a soberania plena no 
Mar de Timor”, “um passo importan-
te não só para assegurar a indepen-
dência e integridade territorial, como 
também para garantir a independên-
cia económica”. Salientou ainda que 
este Tratado “permitirá o desenvolvi-
mento de vários setores de ativida-
de, a criação de novos empregos, o 
desenvolvimento de infraestruturas e 
fomentará o investimento e a diversi-
ficação económica”.
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O Ministro de Estado terminou a sua 
intervenção, citando o Chefe da Equi-
pa de Negociações, Kay Rala Xanana 
Gusmão, afirmando que “o novo tra-
tado que delimita fronteiras maríti-
mas permanentes com a Austrália dá 
alicerces sólidos a Timor-Leste para 
alavancar a sua prosperidade. Com 
fronteiras marítimas justas e estáveis, 
Timor-Leste pode agora avançar 
com confiança para realizar o poten-
cial dos seus mares e a promessa da 
sua independência.”

REUNIÃO DA COMISSÃO 
INTERMINISTERIAL PARA 
A NEGOCIAÇÃO DO 
APOIO FINANCEIRO À 
REQUALIFICAÇÃO DO 
AEROPORTO DE DÍLI

Decorreu no dia 26 de julho de 2019, 
uma reunião da Comissão Intermi-
nisterial para a negociação do apoio 
financeiro à requalificação do Aero-
porto Internacional Presidente Nico-
lau Lobato, no Palácio do Governo 
em Díli. A reunião teve como objetivo 
a definição da planificação e do cro-
nograma da coordenação com todas 
as partes envolvidas no processo de 
requalificação do Aeroporto Interna-
cional Presidente Nicolau Lobato.

A Comissão Interministerial para a 
negociação do apoio financeiro à 
requalificação do Aeroporto Interna-
cional Presidente Nicolau Lobato foi 
criada a 24 de maio de 2019, cum-
prindo o compromisso do VIII Go-
verno Constitucional de implemen-
tar melhorias no Aeroporto de Díli 
e com o objetivo de assegurar a co-
ordenação da intervenção negocial 
dos vários departamentos governa-
mentais no âmbito do processo de 
negociação do apoio do Governo do 
Japão às obras de requalificação do 
aeroporto. A Comissão Interministe-
rial é presidida pelo Ministro de Es-
tado da Presidência do Conselho de 
Ministros e é composta pela Ministra 
das Finanças interina, pelo Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Coope-
ração, pelo Ministro das Obras Públi-
cas e pelo Ministro dos Transportes e 
Comunicações.

ENCONTRO COM 
RESPONSÁVEL DAS         
NAÇÕES UNIDAS PARA OS 
ASSUNTOS POLÍTICOS E DA 
CONSTRUÇÃO DA PAZ

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros e Ministro 
da Defesa em exercício, Agio Pereira, 
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reuniu com Alma Saliu, responsável 
pelo Departamento da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para os 
Assuntos Políticos e da Construção 
da Paz (DPPA na sigla inglesa) para 
o sul e sudeste da Ásia e Pacífico, no 
dia 1 de agosto de 2019, no Palácio do 
Governo, em Díli. Durante o encon-
tro o Ministro de Estado informou a 
responsável do DPPA sobre os prin-
cipais desafios e oportunidades que 
o país enfrenta e as prioridades do 
Governo que poderão obter o apoio 
da ONU para atingir os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
nomeadamente ao nível do ODS 16, 
relativo à paz, justiça e instituições 
fortes. O Ministro de Estado salien-
tou como principais desafios a ca-
pacitação institucional, o reforço do 
sistema de justiça e a consolidação 
das instituições democráticas.

REUNIÃO COM A 
CONFERÊNCIA EPISCOPAL 
TIMORENSE

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros e Ministro 
dos Negócios Estrangeiros em exer-
cício, Agio Pereira, acompanhado 
pela Ministra das Finanças em exer-
cício, Sara Lobo Brites reuniu com 

representantes da Conferência Epis-
copal Timorense (CET), no dia 5 de 
Agosto de 2019, no Palácio do Go-
verno em Díli. O encontro teve como 
objetivo a criação de duas equipas, 
uma do Governo e outra da CET, 
para discussão e produção do acor-
do anual e dos sucessivos acordos a 
serem assinados pelo Primeiro-Mi-
nistro e pelo Presidente da CET, após 
aprovação em Conselho de Ministros 
e autorização prévia da Santa Fé.

REUNIÃO COM A ROYAL 
BRUNEI AIRLINES PARA 
DISCUTIR AVIAÇÃO CIVIL 
NACIONAL

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros, Agio Pe-
reira, reuniu no dia 15 de agosto de 
2019, no Palácio do Governo, em Díli, 
com representantes da companhia 
aérea Royal Brunei Airlines.

A reunião teve como objetivo deba-
ter possíveis parcerias para assegurar 
o transporte aéreo nacional e a cone-
tividade entre Timor-Leste e o resto 
do mundo, evitando o isolamento 
imposto pelo mercado competitivo 
da indústria das linhas aéreas.
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LANÇAMENTO DO FESTIVAL 
CULTURAL DA RESISTÊNCIA 
POPULAR

No dia 25 de agosto de 2019, o Mi-
nistro de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros realizou o dis-
curso de abertura do Festival Cul-
tural da Resistência Popular, evento 
que marcou o início das Celebrações 
do 20.0 Aniversário do Referendo e 
da Missão da INTERFET no municí-
pio de Díli. O festival decorreu até ao 
dia 7 de setembro no Centro de Con-
venções de Díli (CCD).

O Governante salientou que a Con-
sulta Popular é “um marco da nossa 
história que é particularmente caro a 
todos os Timorenses e que fica aqui 
[no Festival Cultural da Resistên-
cia Popular] dignificado pela trans-
cendência que só a arte e a cultura 
conseguem transmitir”. Acrescen-
tando ainda que “a cultura e a arte 
não são artigos de luxo, inatingíveis, 
são testemunhos essenciais da nossa 
humanidade e da nossa história que 
nos identificam e nos distinguem 
dos demais, porém, simultaneamen-
te, fazem-nos pertença de um todo”. 
O Ministro de Estado afirmou que é 
“imperativo fomentar iniciativas que 
promovam a tolerância e a compre-
ensão, bem como a salvaguarda do 

património material e imaterial da 
memória coletiva” e que “é com ce-
lebrações culturais e com iniciativas 
como esta, que não permitiremos 
o esquecimento e relembraremos o 
passado, sem o qual, não existiría-
mos”.

ASSINATURA DOS CONTRATOS 
DE PARTILHA DE PRODUÇÃO E 
ACORDOS COM A AUSTRÁLIA 
PARA A ENTRADA EM VIGOR 
DO TRATADO DE FRONTEIRAS 
MARÍTIMAS

O Governo de Timor-Leste assinou 
no dia 28 de agosto de 2019, cinco 
novos Contratos de Partilha de Pro-
dução com as empresas de petróleo 
e gás afetadas pelo Tratado de Fron-
teiras Marítimas, de forma a garantir 
a estabilidade e segurança das ope-
rações offshore no Mar de Timor, du-
rante todo o período de transição do 
Tratado do Mar de Timor para o novo 
Tratado de Fronteiras Marítimas.

O Governo assinou também novos 
acordos com o Governo australia-
no sobre o intercâmbio de infor-
mações fiscais entre Timor-Leste e 
a Austrália, e dois memorandos de 
entendimento entre as instituições 
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de ambos os Estados que permitem 
a cooperação em matéria de petró-
leo (especificamente, sobre a gestão 
do oleoduto Bayu-Undan e sobre a 
transferência de dados geológicos e 
cooperação relacionada).

O Ministro de Estado, no seu discur-
so, afirmou que “este dia é um im-
portante marco na história da nossa 
jovem nação. Desde a restauração da 
nossa independência em 2002, tem 
sido ambição do nosso povo com-
pletar a nossa soberania nacional, 
delimitando os nossos limites com 
os nossos amigos e vizinhos, Austrá-
lia e Indonésia”. Acrescentando que 
“a delimitação da fronteira marítima 
com a Austrália é um passo impor-
tante para alcançar e consolidar, não 
só a nossa integridade territorial, 
mas também a nossa soberania eco-
nómica”.

O Ministro de Estado salientou que 
“tal como o processo da Comissão 
de Conciliação, este [processo] tam-
bém não teve precedentes. Foi a 
primeira vez em qualquer lugar do 
mundo em que uma área conjunta 
de desenvolvimento petrolífero com 
projetos ativos tinha que ser dissol-
vida.” Num “processo envolveu ain-
da olhar para dois sistemas jurídicos 
completamente diferentes e tentar 
harmonizá-los” e que “exigiu com-
prometimento, trabalho árduo, criati-
vidade e cooperação entre todas as 
partes envolvidas”.

A assinatura destes contratos de par-
tilha de produção e demais acordos 
com o Governo australiano, fazem 
parte das condições prévias neces-

sárias à troca de notas diplomáticas 
entre Timor-Leste e a Austrália, que 
completam este processo de regime 
transitório e permitirão a entrada em 
vigor do Tratado de Fronteiras Marí-
timas a 30 de agosto de 2019.

O processo de conciliação obriga-
tória foi iniciado pelo Governo de 
Timor-Leste em abril de 2016, sob 
a égide da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, sendo 
Timor-Leste o primeiro país no mun-
do a utilizar este mecanismo previsto 
na Convenção.

O Tratado sobre as Fronteiras Marí-
timas, assinado entre Timor-Leste e 
Austrália, a 6 de março de 2018, esta-
belece as respetivas Fronteiras Marí-
timas no Mar de Timor, assegurando 
uma linha mediana no Mar de Timor, 
apenas com um ligeiro ajuste para 
se obter um resultado equitativo, tal 
como é exigido pelo direito interna-
cional. Desde a assinatura do Trata-
do, os dois países têm trabalhado em 
conjunto e com operadores petrolí-
feros offshore, para a definição de 
disposições transitórias, que propor-
cionarão segurança comercial e ga-
rantias para todas as partes durante 
todo o processo de transição do Tra-
tado do Mar de Timor para o novo 
Tratado de Fronteiras Marítimas.

Desta forma, o Governo de Timor-
-Leste conclui as disposições tran-
sitórias do seu lado para a imple-
mentação do Tratado de Fronteiras 
Marítimas, tal como o Governo Aus-
traliano que recentemente aprovou 
legislação pertinente nesta matéria 
no Parlamento australiano. No dia 



27

30 de agosto foi assinada a Troca de 
Notas entre Timor-Leste e Austrália 
sobre a Ratificação do Tratado de 
Fronteira Marítima, no Palácio do Go-
verno, em Díli.

GOVERNO E BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO KFW 
REÚNEM PARA DISCUTIR 
COOPERAÇÃO NA ÁREA DO 
TRANSPORTE MARÍTIMO

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros, Agio Pe-
reira, reuniu no dia 13 de setembro 
de 2019, no Palácio do Governo em 
Díli, com Burkhard Hinz, responsável 
pela Divisão de Desenvolvimento Ur-
bano e Mobilidade para a Ásia Orien-
tal e Pacífico, do Banco de Desen-
volvimento KfW. Durante a reunião, 
Burkhard Hinz salientou o compro-
misso do Banco de Desenvolvimento 
KfW com a parceria com Timor-Les-
te para a construção do NAKROMA 
2 e expressou a disponibilidade do 
grupo KfW para colaborar com Ti-
mor-Leste em outros projetos de co-
operação técnica no setor de trans-
porte marítimo.

O Ministro de Estado, igualmente, 
reiterou o compromisso de Timor-

-Leste com o projeto de construção 
do segundo barco de passageiros 
e manifestou ainda o seu contenta-
mento com a possibilidade de outros 
projetos de cooperação com o KfW 
no futuro.

CELEBRAÇÃO DOS                   
70 ANOS DA REPÚBLICA 
POPULAR DA CHINA

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros e Ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração em exercício, Agio Pereira, 
participou no dia 26 de setembro 
na cerimónia de comemoração do 
aniversário da República Popular da 
China, que completou no dia 1 de ou-
tubro 70 anos desde a sua fundação.

Na sua intervenção, o governan-
te lembrou a “excelente relação bi-
lateral” entre os dois países, “com 
um espírito baseado no princípio 
do respeito mútuo, da igualdade e 
do benefício mútuo”, salientando a 
“cooperação da China no sector da 
educação” que permite a “concessão 
de bolsas de estudo aos estudantes 
timorenses para estudar nas univer-
sidades chinesas e todo o intercâm-
bio académico e científico” e con-
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tribui “para uma maior qualificação 
técnica e científica de muitos jovens 
timorenses, acelerando o desenvolvi-
mento social e económico do país”. 
Agio Pereira, aproveitou ainda “para 
destacar também o contributo das 
empresas e dos cidadãos chineses 
para o desenvolvimento nacional de 
Timor-Leste” e afirmou que “a rela-
ção bilateral entre Timor-Leste e a 
China é muito forte”, acrescentando 
que “há potencial para aumentar ain-
da mais essa cooperação em áreas 
como o investimento, petróleo, agri-
cultura e pesca”.

REUNIÃO REPRESENTANTES 
DA CONOCOPHILLIPS E DA 
SANTOS LIMITED

O Ministro do Petróleo e Minerais 
em exercício, Agio Pereira, recebeu 
no dia 29 de outubro, representan-
tes das companhias petrolíferas Co-
nocoPhillips e Santos, no Palácio do 
Governo, em Díli. Esta visita dos re-
presentantes da ConocoPhillips e da 
Santos Limited a Timor-Leste foi a 
primeira desde a venda de ativos no 
Mar de Timor da petrolífera norte-a-
mericana à petrolífera australiana e 
serviu para apresentar os represen-
tantes da Santos ao Governo e par-
ceiros de Timor-Leste. 

O Ministro de Estado agradeceu à 
ConocoPhillips pela parceria ao lon-
go dos anos com Timor-Leste, que 
tem contribuído para o desenvolvi-
mento nacional e deu as boas vindas 
à Santos manifestando acreditar que 
esta parceria trará benefícios para o 
país e para o povo timorense.

MOSTRA ANUAL 
DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS) 16+ - 
PROMOÇÃO DE SOCIEDADES 
PACÍFICAS, JUSTAS E 
INCLUSIVAS

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros participou 
e realizou o discurso de encerramen-
to da Mostra Anual dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
16+, que decorreu em Díli de 11 a 14 
de novembro de 2019. O evento teve 
como tema a Promoção de socieda-
des pacíficas, justas e inclusivas.

Na sua intervenção, o Governante 
afirmou que a principal conclusão 
das questões debatidas no evento 
“converge para os esforços necessá-
rios para avançar para a concretiza-
ção do Objetivo de Desenvolvimento 
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Sustentável 16, pela prestação de ser-
viços públicos e de desenvolvimento 
económico mais amplo, igualdade 
de direitos e oportunidades e para 
promover uma ação mais extensa 
e inclusiva. Abordar as questões de 
governação de forma inclusiva; ter as 
instituições a trabalhar no processo 
de fornecem uma proteção jurídica 
adequada para os que lançam pro-
jetos start-up de risco médio e para 
ajudar os empresários a compreen-
der e cumprir as mudanças legislati-
vas - são tarefas muito importantes.”

WORKSHOP DO FÓRUM 
REGIONAL DA ASEAN SOBRE 
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E 
DIREITO DO MAR

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros participou, 
nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, 
no Workshop do Fórum Regional da 
ASEAN sobre Resolução de Disputas 
e Direito do Mar. O evento decorreu 
no auditório Kay Rala Xanana Gus-
mão, no Ministério das Finanças em 
Díli e foi organizado em parceria com 
a Austrália e a Malásia.
Este evento permitiu aos participan-
tes discutirem soluções pacíficas de 
disputas na região, relacionadas com 

o Direito do mar. Com base na experi-
ência regional, bem como na experi-
ência académica e profissional, serão 
analisados uma série de casos ocor-
ridos, com foco particular na conclu-
são bem-sucedida entre Timor-Leste 
e a Austrália de uma fronteira maríti-
ma permanente através da Comissão 
de Conciliação da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar (United Nations Convention on 
the Law of the Sea - UNCLOS).

O Ministro de Estado realizou inter-
venções sobre o tema “Tratamento 
de questões de jurisdição e admis-
sibilidade: Lições da conciliação (e 
outros casos)” e sobre o tema “Reso-
lução de Litígios e a Lei do Mar: Con-
ciliação Sob a UNCLOS”.

2.º SEMINÁRIO SOBRE O 
ESTUDO DE VIABILIDADE DE 
PROJETOS DO FUNDO DAS 
INFRAESTRUTURAS

O Ministério do Planeamento e do 
Investimento Estratégico e o Con-
selho de Administração do Fundo 
das Infraestruturas (CAFI), através 
do Secretariado dos Grandes Proje-
tos organizou, no dia 5 de março de 
2020, o 2.º Seminário Nacional sobre 



30

o Estudo de Viabilidade de Projetos 
do Fundo das Infraestruturas. O se-
minário decorreu no auditório Kay 
Rala Xanana Gusmão, no Ministério 
das Finanças, em Díli.

Este seminário teve como objetivo 
a análise dos progressos da imple-
mentação do Guia de Estudo de Via-
bilidade de Projetos do Fundo das 
Infraestruturas nos projetos-piloto 
implementados em 2018 e 2019. A 
primeira versão deste Guia foi apre-
sentada em 2017, durante a primeira 
edição deste seminário. Desde então, 
o Guia foi testado em vários proje-
tos-piloto, tendo sido alvo de melho-
rias e atualizações de acordo com a 
avaliação dos resultados nos proje-
tos-piloto.

O Ministro do Planeamento e Inves-
timento Estratégico em exercício e 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Fundo das Infraestruturas, 
Agio Pereira, na sua intervenção na 
abertura do evento, explicou que 
“este seminário permite-nos com-
preender melhor o processo de pla-
neamento, ser informados dos resul-
tados dos projetos-piloto e também 
apresentar novas iniciativas recor-
rendo à inteligência artificial como 
ferramenta e no desenvolvimento de 
bases de dados.” O Ministro de Esta-
do salientou que “cerca de 30% do 
nosso orçamento anual é destinado 
à construção e manutenção de infra-
estruturas estratégicas” e que o “Go-
verno tem de dar prioridade e plane-
ar os projetos em conformidade com 
as prioridades nacionais, garantindo 
que estas são satisfeitas com quali-
dade e dentro de um prazo e custo 

razoáveis”. O Governante acrescen-
tou ainda que como “os projetos de 
infraestruturas são projetos a lon-
go prazo e têm um custo elevado”, 
“a fase de estudo de viabilidade é 
crucial e pretende assegurar que se 
cumprem as normas nacionais”. As-
sim, os estudos de viabilidade per-
mitirão “melhorar o planeamento de 
projetos e diminuir os custos, reduzir 
os riscos durante a implementação 
do projeto e garantir a qualidade das 
infraestruturas de construção”.

ASSINATURA DO ACORDO 
COM AIRNORTH PARA 
GARANTIR CONTINUAÇÃO                            
DA CONECTIVIDADE DE 
SERVIÇOS AÉREOS

O Governo de Timor-Leste, através 
do Ministro dos Transportes e Co-
municações José Agostinho da Silva, 
assinou no dia 7 de abril, um acordo 
com a Airnorth que permitirá a conti-
nuação dos serviços aéreos entre Díli 
e Darwin. 

O acordo assinado entre o Governo 
de Timor-Leste e a Airnorth garante 
a continuação da conectividade aé-
rea para Timor-Leste. Assim que a 
crise global da covid-19 se estabilize, 
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as partes antecipam uma transição 
suave para a prestação de serviços 
regulares de passageiros. Entretan-
to, os serviços da Airnorth serão, em 
grande parte, para o transporte de 
material médico de mercadorias e de 
emergência.

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros e Porta-
-voz do Governo afirmou que “não 
há nada mais importante do que a 
saúde e a segurança do nosso povo” 
e que o “O Governo tem trabalhado 
para garantir uma solução rápida e 
económica de conectividade aérea. 
Apesar da Airnorth ter cortado os 
seus serviços em muitos locais devi-
do ao impacto da covid-19, a compa-
nhia aérea concordou em continuar 
três serviços semanais para Díli, ao 
abrigo desta parceria. Alcançámos 
um acordo em que o Governo assu-
me uma parte dos custos e recebe 
receitas por este serviço, e espera-
mos ver depois uma transição suave 
para um maior e contínuo acesso aos 
passageiros à medida que as atuais 
restrições de viagem sejam levanta-
das”.

REUNIÕES DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 
DAS INFRAESTRUTURAS

Durante o seu mandato, o Ministro 
do Planeamento e Investimento Es-
tratégico em exercício e Presidente 
do Conselho de Administração do 
Fundo das Infraestruturas presidiu 
a reuniões periódicas do CAFI com 
objetivo de debater e analisar os pro-
jetos do Fundo das Infraestruturas 
(FI).   

GOVERNO REÚNE COM EQUIPA 
DE PERITOS DA DLA PIPER

O Ministro de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros realizou 
durante o seu mandato várias  reu-
niões com a equipa de peritos da 
DLA Piper, com o objetivo de avaliar 
as ligações aéreas e opções estraté-
gicas mais apropriadas a curto, mé-
dio e longo prazo, que possam estar 
disponíveis ao Governo, de modo a 
assegurar o transporte aéreo e evitar 
o isolamento imposto pelo mercado 
competitivo da industria das linhas 
aéreas. A DLA Piper é uma firma de 
advocacia global com advogados em 
mais 40 países nas Américas, Euro-
pa, Oriente Médio, África e Ásia-Pací-
fico e com clientes em todo o mundo 
e que tem dado apoio e consultoria 
técnica ao Governo em diversas ma-
térias, nomeadamente investimentos 
estratégicos e grandes projetos
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ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

A Direção de Administração e Fi-
nanças tem como missão assegurar 
o apoio técnico e administrativo ao 
Primeiro-Ministro e ao Ministro de 
Estado da Presidência do Conselho 
de Ministros, bem como aos servi-
ços e assessorias deles dependentes, 

nos domínios da administração-ge-
ral, gestão financeira, documentação 
e arquivo, inventariação e gestão do 
património no âmbito geral da Pre-
sidência do Conselho de Ministros e 
da Imprensa Nacional de Timor-Les-
te, IP.

4681
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17

2

200

3108

108

4

544

782

739

633

5

711

739

180

64

49

489

Cartas recebidas

Cartas expedidas

Cartas confidenciais recebidas

Cartas confidenciais expedidas

Convites

Visitantes

Emails recebidos

Emails enviados

PR criados e aprovados

FCP criados e aprovados

Obrigações criadas e aprovadas

PRT's criados e aprovados

Pagamentos devolvidos

Check list

EV aprovados

Contratos de funcionários de nomeação política verificados

Contratos de funcionários casuais e assessores verificados

Cancelamento de salaries

Faturas do TRI entradas
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PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO, 
AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICAS

Serviço de apoio técnico de nature-
za transversal, em matéria de elabo-
ração de estudos e planeamento da 

Presidência do Conselho de Minis-
tros e da Imprensa Nacional de Ti-
mor-Leste,IP.

2

2

4

1

2

1

1

2

2

mensal

Relatórios anuais de Desempenho 
de 2018 e 2019 para a UPMA

Relatórios anuais de Progresso de 
Aprovisionamento 2018 e 2019 para a UPMA

Planos Mensais 2020 (DOT);

Relatorio Trimestral de Desempenho 2020;

Planos Anuais 2019 e 2020 
revistos e aprovados;

Orçamento Geral do Estado 
2019 revisto e aprovado;

Orçamento Geral do Estado
2020 em progresso;

Relatórios anuais de Evolução Física 
de 2018 e 2019 das Direcções Nacionais 

e Departamentos da PCM;

Relatórios anuais de Evolução Física 
de 2018 e 2019 da Imprensa 
Nacional de Timor-Leste,IP;

Monitorização mensal de toda 
a atividade administrativa da PCM 

e produtiva e gráfica da INTL,IP.
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS

Assegurar a boa organização e ges-
tão dos eventos e receções oficiais 
no âmbito da Presidência do Conse-

lho de Ministros e da Imprensa Na-
cional de Timor-Leste, IP.

21

494

93

538

880

Protocolo no apoio de içar bandeira

Protocolo no apoio às diversas atividades 
dos membros do Governo

Protocolo no apoio às reuniões 
do Conselho de Ministros

Protocolo no apoio às reuniões dos Membros do
 Governo, cargos de direção, chefia e funcionários

Gestão do arquivo fotográfico - fotos elaboradas
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E JURÍDICA

66

84

18

84

33

Atas de Conselho de Ministros

Certidões extraídas

REUNIÕES DE CONSELHO DE MINISTROS

DIPLOMAS LEGAIS APROVADOS EM CONSELHO DE MINISTROS

DIPLOMAS LEGAIS ENVIADOS À INTL PARA 
PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REPÚBLICA

CONTENCIOSO
DO ESTADO

64Decretos-Lei

20Decretos do Governo

74Resoluções do Governo

13Propostas de Lei

1Propostas de Resolução

172
Diplomas aprovados em 
Conselho de Ministros

13 Diplomas enviados ao 
Parlamento Nacional

26 Projetos enviados ao Presidente 
da República para promulgação

45

21

38

95

125

Decretos-Lei

Decretos do Governo

Resoluções do Governo

Diplomas Ministeriais

Despachos

40Pareceres jurídicos

1Anteprojetos de diploma

60Formações jurídicas (horas)

Assegurar os serviços de contencioso do 
Estado, preparar as respostas, em colaboração 
com o ministério da tutela, aos processos de 
fiscalização da constitucionalidade e da legali-
dade e nomear advogado ou representar o 
Estado, em arbitragem, mediação, conciliação 
e conflitos não jurisdicionais, nos termos da lei.
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FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO              
DOS RECURSOS HUMANOS

1 Plano de Formação para 2019 através do FDCH  10 funcionários

1 Plano de Formação para 2019 através da PCM 16 funcionários

1 Plano de Formação para 2020 através do FDCH 11 funcionários

1 Plano de Formação para 2020 através da PCM 22 funcionários

33
Procedimentos de iniciação                                                
de estagio para estudantes;

estudantes

40 Procedimentos de entrega de certificados de estagio 8 estudantes

1 Procedimento de candidaturas à formação 16 funcionários

2
Formações em Bali para 10 funcionários no Lundi 
Institute: Gestão de Contrato e Gestão de Património

10 funcionários

1
Colóquio em Macau sobre Investimento                            
para Países de Língua Portuguesa

1 funcionário

1
Nominattion Letter to Attend the Seminar                  
on Public Administration Civil Servant from                   
Asian Countries (Beijing, China)

1 funcionário

1
Seminar On Protect Agricultures Management for BRI 
Countries (Wuhan, China);

1 funcionário

1 Seminar for journalist from the South (Beijing, China) 3 funcionários

Formação sobre Governação em Timor-Leste

Assegurar a formação e capacitação 
técnica, administrativa e jurídica per-
manente a todos os funcionários no 

âmbito da Presidência do Conselho 
de Ministros e da Imprensa Nacional 
de Timor-Leste,IP.



39

Correspondência entrada (cartas) 207

Correspondência expedida (cartas) 173

Monitorização da assiduidade e pontualidade dos funcionários 22

Faltas justificadas 166

Faltas injustificadas 26

Falecimentos 1

Reformas 1

Transferências 12

Resignações 1

Procedimentos para licença especial sem vencimento 1

Procedimentos para licença sem vencimento 1

Procedimentos de bolsa de estudo 1

Procedimentos de pensão por morte de funcionário 1

Recrutamento geral (concurso interno) 1

Recrutamento de cargos de chefia (concurso interno) 23

Promoções 4

Reuniões com os cargos de direção 4

Reuniões com os cargos de chefia 6

Reuniões com todos os funcionários 4

Organização da cerimonia de içar bandeira 20

Organização de outras cerimonias oficiais 3

Participação em outras cerimonias e atividades no âmbito da PCM 4

Participação em Comissões de Inquérito e outras 2

Encontros, conferências, workshops, etc... 13

Encontros de Grupo Gestores Profissionais Recursos Humanos 
(GJPRH)

13

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Responsável pela execução das me-
didas superiormente definidas para a 
administração, gestão e qualificação 
dos recursos humanos, ao Primeiro-
-Ministro, ao Ministro de Estado e da 

Presidência do Conselho de Minis-
tros e aos demais membros do Go-
verno integrados na PCM, bem como 
aos serviços e assessorias deles de-
pendentes.
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Procedimento de Avaliação de Desempenho dos funcionários 
permanentes

204

Procedimento de Avaliação de Desempenho dos funcionários 
contratados

73

Procedimento regime contributivo funcionários contratados – MSS 4

Procedimento extensão funcionários cargos direção e chefia – CFP 35

Procedimento de contratação de funcionários casuais 55

Procedimento de pagamento dos salários a funcionários casuais 55

Procedimento de cancelamento sala rio funcionários casuais 3

Relatório mensal de presenças para CFP 22

Relatório desconto das faltas no salario mensal 11

Relatório mensal de presenças no regime contributivo de 
funcionários contratados – MSS

22

Atualização dos dados biográficos dos funcionários – CFP 78

Atualização de dados de Formação e Desenvolvimento - 2018/2020 
p/ CFP

1

Plano de preenchimento de lugares em 2019 p/ CFP 1

Envio p/ CFP da lista atualizada dos dados dos funcionários Públicos 2

Levantamento e envio para a CFP da lista dos candidatos a 
promoção

85

Pedido para CFP prorrogação serviço funcionários no limite de idade 2

Limpeza geral 10
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APROVISIONAMENTO E                           
GESTÃO DE CONTRATOS

Assegurar o apoio técnico e adminis-
trativo ao Primeiro-Ministro, ao Mi-
nistro de Estado e da Presidência do 
Conselho de Ministros e aos demais 
membros do Governo integrados na 

PCM, bem como aos serviços e as-
sessorias deles dependentes, no do-
mínio do aprovisionamento e Gestão 
de contratos.

Concursos internacionais lançados 2

Concursos nacionais lançados 4

Aprovisionamento por cotações solicitadas 26

Aprovisionamento por ajuste direto 26

Contratos elaborados, geridos e               
monitorizados de Bens e Serviços

232

Contratos elaborados, geridos e                   
monitorizados de assessoria

148

Fornecedores registados e atualizados 231

CPVs submetidos 534

Compromissos de pagamento registados 702

Pagamento total efetuado (U$D) $4.977.649,00

Dividas por pagar $40.577,00
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GESTÃO E PATRIMÓNIO

Assegurar o apoio técnico e admi-
nistrativo ao Primeiro-Ministro, ao 
Ministro de Estado e da Presidência 
do Conselho de Ministros e aos de-
mais Membros do Governo integra-

dos na PCM, bem como aos serviços 
e assessorias deles dependentes, no 
domínio da inventariação, logística e 
economato.

69

12

25

0
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43

11

134

115

107

19

1

8

46

121

84

4
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Conselho de Ministros

Eventos diversos

Senhas de combustível

Quantidade de litros de combustível

Valor em combustível

Material de escritório

Manutenção de edifícios

Fornecimento alimentar

Manutenção de viaturas

Manutenção de motorizadas

Serviço de limpeza

Uniformes

Mobiliário

Equipamentos de comunicação e fotocopias

Equipamentos informáticos

Manutenção de ar condicionado

Fornecimento de equipamento EDP

Outros
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INTL

9870
JORNAIS DA 
REPÚBLICA

4548
ATOS OFICIAIS
PUBLICADOS

470
mil

CARTÕES DE
EMBARQUE

1 435 521
PRODUTOS GRÁFICOS

$ 387.348,00
RECEITAS PARA OS COFRES DO ESTADO








