SUMÁRIO EXECUTIVO
Timor-Leste conseguiu
realizações notáveis no
que se refere a construir o
Estado e a preservar a
riqueza petrolífera.

Timor-Leste deu passos impressionantes na construção das fundações
do Estado e na implementação do Plano de Desenvolvimento nacional.
Nos quase quatro anos que passaram desde a restauração da
independência em 2002, o país e os seus líderes têm tido sucesso no que
diz respeito a manter a paz e a estabilidade, sendo importante que tal
continue a ser um objectivo primário à medida que as eleições nacionais
se aproximam. Quase todas as instituições previstas na Constituição
foram estabelecidas. Um dos feitos mais assinaláveis foi a promulgação
em 2005 de um quadro legal e institucional para a gestão das receitas
petrolíferas, incluindo um Fundo Petrolífero concebido para
salvaguardar os recursos públicos para benefício das gerações actuais e
das gerações futuras. Relatórios trimestrais sobre o Fundo Petrolífero
são um contributo significativo para a transparência. Estão estabelecidas
funções essenciais de planeamento e gestão financeiras, mais eficazes e
transparentes do que se verifica em muitos outros países com baixos
rendimentos. O Gabinete do Provedor de Direitos Humanos e Justiça
abriu as suas portas ao público, após uma campanha informativa e uma
formação de alta qualidade a funcionários. A recente aprovação da Lei
dos Veteranos é um marco nos esforços exemplares de Timor-Leste no
sentido de reconhecer os veteranos da resistência. As primeiras eleições
governamentais nos sucos foram concluídas, tendo sido eleitas várias
mulheres como líderes locais. Foram dados passos vitais com o intuito
de assegurar o funcionamento do sistema de justiça durante a formação
dos agentes nacionais dos tribunais.

O país está a avançar
gradualmente rumo aos
Objectivos de
Desenvolvimento do
Milénio …

Estão a ser feitos bons progressos em relação a alguns Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio. O acesso à educação aumentou,
especialmente para crianças pobres e do sexo feminino, e a alfabetização
de adultos está a crescer. As contribuições voluntárias para as escolas
foram abolidas. Os indicadores de saúde têm vindo a melhorar de forma
constante, com uma maior cobertura da vacinação e utilização de
serviços de saúde. Em 2003, as taxas de mortalidade infantil e de
crianças com menos de cinco anos foram respectivamente de 60 e 83 por
cada 1,000 nados vivos, após uma redução significativa de 50 porcento
ao longo dos 15 anos anteriores. O acesso a água potável e a serviços de
electricidade fiáveis está a começar a melhorar, havendo electricidade
disponível 24 horas por dia em Díli e todas as noites nas capitais de
distrito. No seguimento deste progresso sólido na restauração dos
serviços é vital que haja uma maior incidência nos distritos, permitindo
assim um crescimento equitativo e equilibrado e a redução da pobreza.
Tabela 1: Progresso rumo a ODMs seleccionados
ODM
2
2

Indicador
Taxa líquida de matrículas no ensino
primário, %
Alfabetização de adultos, %

2001
75
48

2002

2003

2004

2005

75

77
56

78

Cobertura da vacinação contra o sarampo,
4
% de crianças com menos de 1 ano
23
35
48
49
50
5
Partos assistidos por pessoal qualificado, %
20
29
33
39
7
Acesso a uma melhor fonte de água, %
50
53
Fonte: ENVTL 2001; DSS 2003; Censo Nacional de 2004; Ministério da Educação; Ministério da
Saúde; Estimativas do Banco Mundial.
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…mas a pobreza de
rendimentos e o
desemprego estão a
crescer com a redução na
procura doméstica e as
elevadas taxas de
crescimento populacional

Apesar destes progressos importantes, o mais provável é que a pobreza
de rendimentos esteja a aumentar. Embora o total dos Rendimentos
Nacionais Brutos (RNB) tenha aumentado consideravelmente desde o
início da produção petrolífera, o Produto Interno Bruto (PIB) não
petrolífero caiu em 2002 e 2003, com o Êxodo dos assessores das
Nações Unidas e com a consequente estagnação da procura doméstica.
Embora o PIB não petrolífero tenha recuperado de forma modesta em
2005, a população está a aumentar mais depressa do que em qualquer
outro ponto do mundo, bem acima dos 3 porcento ao ano, o que faz com
que o PIB per capita desça de USD 450 em 2001 para uma estimativa de
USD 364 em 2005. Timor-Leste permanece assim entre os países mais
pobres do mundo. O desemprego aumentou para 8.5 porcento a nível
nacional e 23 porcento nas áreas urbanas (Díli e Baucau) em 2004, a
partir de 6.2 porcento e 21 porcento, respectivamente, em 2001. A taxa
de desemprego entre os jovens nas áreas urbanas é de 40 porcento,
sendo que os números de jovens desempregados estão a aumentar
rapidamente. As taxas de desemprego são mais elevadas em Díli, com
27 porcento no total e 44 porcento entre os jovens.

Caso sejam bem gastos,
Timor-Leste tem recursos
para combater a pobreza.

Timor-Leste tem uma vantagem única de ter um orçamento em rápido
crescimento que pode empregar para combater a pobreza, sem com
isso comprometer a sua política de poupanças. Aproveitando o nível
crescente de rendimentos sustentáveis a partir das receitas petrolíferas, o
orçamento do Governo cresceu de forma acentuada de USD 79 milhões
no AF de 2005 para USD 130 milhões no AF de 2006, estando previsto
que cresça até USD 218 milhões no próximo ano. Deste valor, cerca de
USD 79 milhões estão previstos para o desenvolvimento de capital.
Caso seja implementado na totalidade, o orçamento de desenvolvimento
de capital poderá facilmente criar mais de 10,000 empregos a curto
prazo no sector privado, nomeadamente na construção, o que permitirá
diminuir consideravelmente a pobreza e o desemprego por todo o país.
Para atingir esta meta serão necessárias melhorias consideráveis na
execução dos gastos de desenvolvimento de capital, particularmente na
área do aprovisionamento, acompanhadas por formação para o sector
privado na implementação e supervisão de projectos de construção de
grande dimensão. O Governo está a testar iniciativas específicas de
redução da pobreza com vista a aumentar a segurança alimentar e de
rendimentos entre os pobres, incluindo verbas de desenvolvimento local
a distritos e subdistritos, verbas de bloco a escolas, alimentação nas
escolas e bolsas. Uma monitorização cuidadosa dos resultados ajudará a
passar-se rapidamente para um nível nacional, sendo que a segunda
edição continuada do Estudo dos Níveis de Vida em Timor-Leste deverá
oferecer uma base para uma melhor incidência das intervenções.

A implementação eficaz
do orçamento de
desenvolvimento de
capital poderá criar até
10,000 empregos, o que
permitirá aliviar o
desemprego e a pobreza a
curto prazo.

São necessárias medidas
importantes para
encorajar o
desenvolvimento do sector
privado relativamente a
reduções a longo prazo na
pobreza e no desemprego.

A redução da pobreza e a criação de empregos a longo prazo
dependerão de uma acção vigorosa para permitir o desenvolvimento
privado. A promulgação da Lei de Investimentos e o lançamento do
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e da TradeInvest
Timor-Leste são passos importantes. Todavia, são necessárias acções
consideráveis para eliminar os processos morosos de registo de
empresas, assegurar direitos de propriedade, uniformizar procedimentos
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alfandegários, reduzir os custos com transportes e electricidade, e
fortalecer o recurso ao sistema de justiça. Um foco na melhoria das
estradas e na redução do custo da electricidade e dos serviços de
telecomunicações é vital para permitir o desenvolvimento das empresas
e dos mercados agrícolas. A formação em qualificações de
empresariado, gestão e comercialização será importante, tal como será a
construção de cadeias de mercado para produtos de valor acrescentado e
produtos exclusivos. A necessidade urgente da criação de emprego em
Timor-Leste, combinada com o efeito negativo dos elevados
vencimentos na competitividade laboral, fazem com que seja necessária
uma abordagem cautelosa para determinar um salário mínimo. Dada a
posição de receitas do país, pode-se considerar que uma simplificação
drástica do regime fiscal irá encorajar o desenvolvimento das empresas.
A actividade do sector financeiro continua a expandir-se rapidamente,
porém existem preocupações a respeito da perda de qualidade na pasta
dos empréstimos.
No ano que se segue, a
agenda do governo irá
incluir mais medidas para
fortalecer as verificações
e equilíbrios previstos na
Constituição.

O Governo está a
trabalhar no sentido de
estabelecer os alicerces
para eleições nacionais
bem sucedidas em 2007.

São necessários esforços
de capacitação
sustentáveis em várias
frentes.

À medida que o país caminha para eleições nacionais em 2007,
existem itens importantes que permanecem na agenda de governação.
Ainda não foram estabelecidos acordos sobre auditorias externas
independentes. O Governo transferiu cinco casos de alegadas más
práticas criminais para o Procurador-Geral, tendo recomendado oito ao
Primeiro-Ministro para transmissão. Apenas um caso seguiu para
julgamento, o que pode criar uma percepção de impunidade. O sistema
de justiça continua com um grande volume de processos em atraso,
sendo necessários mais funcionários e fundos a nível local para melhorar
o acesso à justiça nos distritos. Será essencial maior clareza institucional
para garantir o profissionalismo e a eficácia na polícia e nas forças de
defesa. É necessário enviar mais informações para os distritos numa
linguagem que as pessoas compreendam, utilizando formatos acessíveis
como sejam a rádio e a televisão. Os representantes da sociedade civil e
dos média – um dos principais pilares de uma boa governação –
expressaram preocupação a respeito da possível criminalização da
difamação, temendo que isto vá ter um efeito silenciador sobre eles.
Após eleições locais bem sucedidas em 2005, Timor-Leste está agora a
preparar-se para eleições Parlamentares e Presidenciais em 2007. Serão
necessárias discussões políticas e pareceres técnicos amplamente
consultivos para informar a redacção de uma lei eleitoral, e garantir a
independência das instituições eleitorais será importante para assegurar a
credibilidade e a legitimidade do processo eleitoral.
A resposta aos desafios futuros irá requerer capacitação institucional
continuada em várias frentes. Para aproveitar ao máximo o orçamento
em rápido crescimento e o seu potencial para a redução da pobreza será
necessário que haja capacitação em planeamento e gestão financeira,
com particular incidência na resolução de engarrafamentos na execução
orçamental. No sector da justiça é necessária formação a longo prazo
para garantir o funcionamento dos tribunais. Entre a polícia e as forças
de segurança existe a necessidade de um melhor entendimento das
tácticas operacionais, relações com a comunidade, sensibilização para a
questão dos géneros e respeito pelos direitos humanos. A abordagem das
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eleições nacionais destaca a importância de qualificações de redacção
legal e de formação abrangente em processos eleitorais para permitir a
implementação efectiva do primeiro voto nacional independente do país.
Em todo o Governo existe a necessidade de esforços continuados para
uniformizar a questão dos géneros na política, planeamento e
orçamentação, assim como de garantir que o processo eleitoral nacional
encoraja a participação de candidatas femininas.
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DESENVOLVIMENTOS DESDE A ÚLTIMA REUNIÃO E
PLANOS PARA A MAIOR IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAL
Foram feitos progressos
consideráveis no que diz
respeito à concretização
dos objectivos de
desenvolvimento nacional
de Timor-Leste, em
particular na área da
construção do Estado.

Desde a última Reunião de Timor-Leste com os Parceiros de
Desenvolvimento o Governo tem continuado a fazer progressos
substanciais na implementação do PDN. Em 2005 o Governo adoptou
legislação importante no sector petrolífero, incluindo uma Lei do Fundo
Petrolífero, aprovada unanimemente pelo Parlamento, com vista a
preservar o recurso mais precioso do país para benefício das gerações
actuais e futuras. Eleições livres e justas nos sucos vieram amplificar as
vozes de mulheres na política local, estando em curso preparativos para
as primeiras eleições nacionais independentes. A passagem da Lei dos
Veteranos abre caminho a cerimónias para reconhecer aqueles que
participaram na luta de vinte e quatro anos pela independência. O
Provedor de Direitos Humanos e Justiça entrou em funções, oferecendo
aos cidadãos uma linha aberta para a fiscalização independente da
administração pública. O estado de saúde da população de Timor-Leste
tem continuado a melhorar. Uma nova estratégia de ensino primário visa
garantir que até 2015 cada criança concluirá o ensino primário. No
último ano foram construídas duas novas escolas básicas e 30 novas
escolas primárias, tendo sido renovadas 21 escolas. As contribuições
voluntárias para as escolas foram abolidas. Existe actualmente
electricidade 24 horas por dia em Díli, estando este serviço a ser
alargado aos distritos, onde será essencial para a produtividade rural e
para o desenvolvimento de empresas.

A matriz de resultados
para o PAC II inclui
acções prioritárias para o
AF de 2007.

No que toca aos desafios ao longo do próximo ano fiscal, as
instituições serão orientadas por Planos de Acção Anuais (PAAs), os
quais são baseados no PDN e nos Programas de Investimento Sectorial.
As acções mais urgentes no PAA do AF de 2007 são apresentadas na
matriz de resultados do Programa de Apoio à Consolidação, formando a
base para um programa de apoio orçamental e de equilíbrio de
pagamentos, envolvendo vários parceiros de desenvolvimento. O
progresso contra acções do PAC I está indicado no Anexo 1. A proposta
de matriz de resultados do PAC II, constante do Anexo 2, contém
informações detalhadas sobre planos para o AF de 2007. 1
Desenvolvimentos e panorama macroeconómicos

A Austrália e Timor-Leste
concordaram em partilhar
as receitas do Greater
Sunrise, tendo TimorLeste promulgado
legislação petrolífera
vital.

Em Janeiro de 2006 os Governos de Timor-Leste e da Austrália
chegaram a um acordo para a partilha equitativa das receitas
provenientes do campo e petróleo e gás do Greater Sunrise. A
produção de líquidos no campo de petróleo e gás do Bayu Undan está
totalmente operacional, estando a ser canalizado gás seco para Darwin,
na Austrália, a fim de ser recuperado com gás natural liquefeito. No
seguimento da promulgação de uma legislação petrolífera, incluindo
uma Lei do Petróleo, uma Lei de Tributação Petrolífera e uma Lei do
1

Tal como aconteceu com os seus programas antecessores, o PAC II será financiado
inteiramente através de verbas fornecidas pelos Governos da Austrália, Finlândia,
Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos da América e
Banco Mundial. O Governo acolhe todos os parceiros como observadores.
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Fundo Petrolífero, o Governo iniciou em Fevereiro de 2006 o concurso
para o licenciamento da exploração petrolífera perto da costa.
Enquanto os RNI
aumentam rapidamente …

Num contexto de uma produção petrolífera a aumentar e de preços do
petróleo elevados, os RNB estão a aumentar rapidamente, com um
salto estimado de USD 691 milhões em 2005 para USD 1.5 bilhões em
2010. Ao mesmo tempo, o PIB não petrolífero está a crescer de uma
Rendimentos Nacionais Brutos de Timor-Leste
USD Milhões
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…e a pobreza muito
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O desemprego é elevado e
está a aumentar, em
especial nas áreas
urbanas e entre os jovens
…

…e o nível de vencimentos
para mão-de-obra
qualificada continua alto.

A inflação continuou a
cair …
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forma apenas modesta. Após um declínio de cerca de 6 porcento ao ano
em 2002 e 2003, o PIB não petrolífero recuperou ligeiramente crescendo
0.4 porcento em 2004 e uns estimados 1.8 porcento em 2005, reflectindo
uma melhoria pós-seca no sector da agricultura e uma expansão na
actividade do sector bancário. É esperado que o PIB não petrolífero
cresça cerca de 4.5 porcento a médio prazo, o que mal chega para
acompanhar um crescimento populacional bem superior a 3 porcento –
entre os mais elevados no mundo. Como resultado, o PIB per capita
diminuiu gradualmente para USD 364 em 2005, sendo assim que é
muito provável que a pobreza esteja a aumentar.
As taxas de desemprego estão a aumentar, em especial à medida que
membros da cada vez maior população jovem entram no mercado de
trabalho. A nível nacional, o desemprego cresceu de 6.2 porcento da
força de trabalho em 2001 para 8.5 porcento. 2 Nas áreas urbanas (Díli e
Baucau), o desemprego global aumentou ligeiramente de 21 porcento
em 2001 para 23 porcento, tendo a taxa de desemprego entre os jovens
caído de 45 porcento em 2001 para 40 porcento. As taxas de
desemprego são mais elevadas em Díli, com 27 porcento no geral e 44
porcento entre os jovens. Os níveis salariais permanecem elevados em
comparação com países vizinhos. Em Timor-Leste, apesar de níveis de
educação mais baixos, o vencimento comum para trabalho não
qualificado ronda os USD 85 por mês, em comparação com USD 45 na
Indonésia e USD 20 no Vietname. Esta enorme diferença prejudica a
competitividade em termos de investimentos internacionais e limita a
criação de emprego para mão-de-obra não qualificada.
A inflação caiu para 0.9 porcento em 2005, em resposta à redução nos
preços dos alimentos como consequência da diminuição da presença de
internacionais, combinada com uma melhoria da produção agrícola
devido a condições meteorológicas mais favoráveis. É esperado que a
2

O desemprego abrange as pessoas que estão em idade para trabalhar mas que não
trabalham há 7 dias. Estes números incluem tanto aqueles que estão activamente à
procura de trabalho como os que não estão. Os dados para 2001 são baseados no
Estudo sobre os Níveis de Vida em Timor-Leste. Os dados para 2004 são baseados no
Censo Nacional.
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…e o défice comercial
diminuiu.

inflação estabilize por volta dos 2.5 porcento com base na baixa inflação
internacional e na ausência continuada de pressões domésticas de
procura. As exportações não petrolíferas têm permanecido constantes
nos USD 8.1 milhões em 2005, dos quais USD 7.6 milhões dizem
respeito ao café. O défice comercial diminuiu para uns estimados USD
171 milhões em 2005, 3 representando cerca de 49 porcento do PIB não
petrolífero.
Criação de Emprego Produtivo através do Desenvolvimento
Financeiro e do Sector Privado, Agricultura e Infra-estruturas

O emprego produtivo –
especialmente nas áreas
rurais – é essencial para a
redução da pobreza.

Com números cada vez maiores de jovens a entrarem no mercado de
trabalho e uma economia doméstica estagnada incapaz de os
acomodar, a criação de emprego produtivo assume uma importância
vital. Embora tenham sido feitos alguns progressos no estabelecimento
do quadro legal e institucional para a actividade do sector privado, estas
iniciativas ainda não levaram a uma criação de emprego palpável. Serão
necessários fortes avanços em várias frentes para superar os obstáculos
formidáveis que se deparam ao desenvolvimento do sector privado,
incluindo um quadro legal mais simples e mais consistente;
procedimentos uniformizados para registo de empresas e para a
alfândega; direitos mais seguros sobre terras e propriedades; acesso mais
fácil ao crédito; melhores tecnologias para bens agrícolas produtivos e
comercializáveis; melhores estradas; e melhor acesso a electricidade e a
telecomunicações mais baratas.

O crescimento do sector
privado depende de um
ambiente mais propício
para o desenvolvimento
empresarial.

Foram feitos progressos significativos na preparação da legislação
habilitante para o sector privado, sendo necessários passos
importantes para a facilitação do registo de empresas. A lei sobre
sociedades comerciais, a lei sobre seguros e as leis de investimento
doméstico e externo foram todas promulgadas. Foi preparada uma
proposta de lei sobre falências, a qual está de presente a ser sujeita a
mais revisões. Todavia, os processos de registo de empresas continuam
lentos e difíceis. O estudo de 2006 intitulado “Fazer Negócios” concluiu
que são necessários em média 10 procedimentos e 92 dias para registar
uma sociedade de responsabilidade limitada em Timor-Leste, com um
custo de registo superior ao rendimento per capita anual. O Código de
Registo Comercial proposto é um passo em frente para simplificar o
registo de empresas, mas uma vez que apenas elimina um procedimento
e não faz alterações ao tempo e custos necessários, não se espera que
resulte numa melhoria significativa dos indicadores do registo de
empresas. Visto que a função de registo está sob a alçada do Ministério
da Justiça, o qual ainda não desenvolveu a capacidade necessária, será
importante que haja uma coordenação próxima entre os vários
Ministérios com papéis no desenvolvimento do sector privado para que
seja possível reduzir o tempo e os custos envolvidos no registo de
empresas. Dada a sua situação positiva em termos de receitas, TimorLeste pode também considerar uma simplificação do regime fiscal de
modo a encorajar o desenvolvimento de empresas.
3

Não inclui receitas petrolíferas.
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Foram estabelecidas
instituições de promoção
do investimento.

A promoção do comércio e do investimento teve início com o
estabelecimento em Julho de 2005 do Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento Empresarial (IADE) e da TradeInvest Timor-Leste
(TITL), instituições que visam apoiar os investimentos domésticos e
externos, respectivamente. O IADE ainda não está totalmente
operacional, mas o seu conceito e política estão bem estabelecidos e o
recrutamento de funcionários está em curso. A TITL realizou a sua
primeira grande conferência sobre investimentos em Novembro de 2005,
tendo sido aprovados dois projectos, um na área do café e outro na área
das pescas, no valor total de USD 19 milhões. É esperado que estes
investimentos criem cerca de 650 empregos para trabalhadores
timorenses. O estímulo de investimentos substanciais irá depender de
esforços para simplificar os procedimentos de registo e para reduzir os
custos dos transportes, electricidade e telecomunicações.

O trabalho continua a
fortalecer as qualificações
empresariais e a construir
laços entre as empresas e
o Governo

Têm sido feitos progressos constantes na provisão de formação em
empresariado de modo a melhorar as qualificações e aumentar a
sensibilidade para procedimentos e desafios envolvidos no início de
uma empresa em Timor-Leste. Centros de Desenvolvimento de
Empresas a funcionarem em cinco cidades formaram 8,000 indivíduos,
embora apenas tenham sido criados 300 empregos de empresariado entre
os formandos. Os CDEs serão incorporados no IADE em Julho de 2006.
Após realizar reuniões informais com pequenos empresários em diversas
partes do país, o Governo organizou o primeiro Fórum Empresarial
nacional, o qual teve lugar em Díli em Junho de 2005, estando planeado
um segundo para os dias 30 e 31 de Março de 2006. Como seguimento,
será necessário criar grupos de trabalho público-privado, com o intuito
de discutir questões específicas levantadas no Fórum Empresarial e de
trabalhar nas soluções.

Os direitos sobre terras e
propriedades permanecem
incertos.

A criação de empregos
directos tem avançado de
forma lenta.

A protecção dos direitos sobre terras e propriedades ainda não está
concluída. O decreto-lei sobre o leasing de propriedade do Estado
entrou em vigor em Maio de 2005. A proposta de lei sobre leasing entre
privados foi aprovada pelo Parlamento no mesmo mês, mas ainda não
foi promulgada. Cerca de 3,000 lares em Díli registaram-se
voluntariamente junto da Unidade de Terras e Propriedades, tendo
começado a pagar uma renda mensal nominal de USD 10. O registo e a
atribuição de títulos em relação a terras está dependente da passagem de
uma lei sobre sistemas de propriedade, transferência de terras, registo e
restituição de títulos, a qual tem vindo a aguardar submissão oficial do
Ministério da Justiça ao CdM há quase um ano.
As iniciativas para a criação directa de empregos têm ficado aquém
das expectativas. Segundo o Programa de Trabalhadores Emigrantes,
aproximadamente 20 trabalhadores deverão partir para a Coreia do Sul
em meados de Abril de 2006 a fim de trabalharem no sector da
construção; em Junho de 2006 é esperado que esteja na Coreia do Sul
um total de 100 trabalhadores. O Ministério do Trabalho e da
Reinserção Social está em discussões com a Malásia e com Macau para
a colocação de trabalhadores timorenses em empregos que encorajem o
recrutamento de mulheres. O Governo está a desenvolver um quadro
legal para a protecção de trabalhadores emigrantes. Na primeira metade
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do AF de 2006, o programa de manutenção rodoviária com base nas
comunidades criou cerca de 128 empregos anuais. Embora a
monitorização e a recolha de dados tenham melhorado, a criação de
emprego está consideravelmente aquém dos alvos para o ano fiscal. A
curto prazo, uma rápida implementação do orçamento de
desenvolvimento de capital global do Governo pode representar a
melhor perspectiva para a criação de empregos, em especial se se visar e
monitorizar especificamente o uso de mão-de-obra não qualificada.
O sector financeiro
continua a expandir-se …

…e a cobertura das
instituições de
microfinanças aumentou.

O sector da agricultura,
florestas e pescas tem
dado passos importantes
rumo ao estabelecimento
de política e legislação …

…e é esperado que a
capacidade de
monitorização melhore
com a implementação de
um estudo trienal e com o
estabelecimento de
licenças de pesca para
embarcações no interior e
no mar.

A actividade do sector financeiro tem continuado a expandir-se
rapidamente. Os depósitos bancários aumentaram para USD 99 milhões
(28 porcento do PIB não petrolífero) em 2005, a partir de USD 84
milhões no ano anterior e USD 55 milhões em 2002. Os empréstimos
dos bancos comerciais cresceram 23 porcento para USD 88 milhões (25
porcento do PIB não petrolífero), em comparação com USD 71 milhões
em 2004 e USD 5 milhões em 2002. A qualidade da pasta diminuiu,
com os empréstimos malparados a representarem 12.8 porcento do total
dos empréstimos em finais de Dezembro de 2005. Embora as
instituições de microfinanças tenham pouco significado em termos de
dólares, conseguiram chegar a entre um quinto e um quarto das famílias
pobres apesar da ausência de um ambiente regulador explícito para as
microfinanças. Entre os membros da Associação de Instituições de
Microfinanças em Timor-Leste, o total dos empréstimos pendentes
totalizava USD 2.36 milhões em Dezembro de 2004, com 19,200
empregadores activos. Sob a liderança da Autoridade Bancária e de
Pagamentos o trabalho começou relativamente ao estabelecimento de
um registo de créditos para facilitar a expansão do crédito. Está
também previsto um registo de garantias, assim que a legislação
necessária de terras e propriedades esteja estabelecida.
O desenvolvimento dos programas da agricultura, florestas e pescas
tem beneficiado de uma abordagem estratégica e de uma atenção
cuidada à monitorização. Os anteriores condicionalismos às operações
foram aliviados com um aumento acentuado no orçamento do Ministério
da Agricultura, Florestas e Pescas (MAFP) de USD 1.67 milhões no AF
de 2005 para USD 4.45 milhões no AF de 2006. O CdM aprovou a
Política nacional de Segurança Alimentar e está a considerar a Política e
Estratégia para as Florestas, tendo já também sido preparada uma
proposta de Estratégia para as Florestas Comunitárias. Em breve haverá
legislação florestal que designará Parques Nacionais e que irá propor
quinze Áreas Naturais Protegidas. Foi elaborada uma estratégia de
alargamento e prestação de serviços, mas é necessário mais trabalho
para garantir a sua acessibilidade, equidade e sustentabilidade. Foi
desenvolvido um plano de gestão para lidar com a ameaça da Gripe das
Aves. O MAFP conduz actualmente reuniões de rotina de harmonização.
As nomeações de funcionários e acordos administrativos para o novo
sistema regional estão em curso. Com apoio da Unidade de Coordenação
do Desenvolvimento de Capacidades (UCDC), o MAFP está a testar um
Plano de Acção de Capacitação Ministerial a três anos. A capacidade
para monitorizar a produção de alimentos e a segurança alimentar está a
aumentar rapidamente, com os primeiros estudos trienais agrícolas e de
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pescas a 4,000 famílias a deverem estar concluídos em Dezembro de
2006. Um sistema de licenciamento e reporte de embarcações está
actualmente estabelecido para todas as actividades de pesca comercial;
foram emitidas mais de 500 licenças de pesca no interior e 2 licenças de
pesca no mar, levando à criação de uns estimados 250 empregos para
trabalhadores timorenses. Será necessário definir procedimentos de
monitorização, controlo e vigilância para pesca no mar, a fim de
proteger os recursos piscícolas nacionais e os operadores licenciados.
É esperado que a recente
reorganização do
Governo leve a uma
melhor reabilitação e
manutenção das estradas.

Após uma grande reorganização Governamental no início do AF de
2006, o novo Ministério das Obras Públicas está a trabalhar para
melhorar a implementação dos programas rodoviários. A rede
rodoviária é vasta mas está em mau estado, e os compromissos de
financiamento a médio prazo são insuficientes para a reabilitação e
manutenção. Foram endossados uma Estratégia e Programa de
Investimento Rodoviários a cinco anos. Os gastos concretos com a
reabilitação e manutenção de estradas, e em particular com o
desenvolvimento de capital, têm sido muito baixos neste ano fiscal, o
que reflecte uma preparação orçamental inadequada. Segundo a
liderança do novo Ministro, o MOP introduziu reformas organizacionais
para impulsionar os gastos de desenvolvimento de capital, sendo
esperado que isto comece a dar frutos no início do próximo ano. Esperase que estas reformas incluam melhores adjudicações e melhor
supervisão de contratos de modo a assegurar o bom desempenho dos
adjudicatários. A experiência com projectos recentes mostra que a
indústria de empreiteiros em Timor-Leste é suficientemente forte para
implementar a actual escala e tipo de trabalhos no sector rodoviário,
embora os aumentos planeados no orçamento de desenvolvimento de
capital vão exigir muito das qualificações disponíveis.

O desenvolvimento de
políticas de água e
saneamento incide nos
alvos revistos para a
prestação equilibrada de
serviços e para melhores
sistemas de
monitorização.

Em resposta ao rápido crescimento populacional e à migração urbana,
o sector do abastecimento de água e saneamento está a redefinir os
alvos de serviço. A responsabilidade pelo abastecimento de água e
saneamento pertence agora ao novo Ministério dos Recursos Naturais,
Minerais e Política Energética. O Programa de Investimento Sectorial
(PIS) actualizado estabelece um quadro político que visa dar resposta às
necessidades dos residentes urbanos e rurais; espera-se que a política
seja adoptada no AF de 2007, junto com um plano de desenvolvimento
organizacional para a Direcção Nacional de Água e Saneamento
(DNAS) e um quadro regulador para o sector. No futuro, é esperado que
as afectações orçamentais e compromissos de programas sejam baseados
em acordos de serviço definidos e que sejam monitorizados através de
um sistema de parâmetros de referência de desempenho. Foram dados
passos iniciais para assegurar a autonomia financeira e administrativa da
DNAS. Embora tenham sido feitos alguns progressos para alargar o
acesso a água segura em áreas rurais, a recente avaliação do PIS
concluiu que muitas comunidades ainda não são devidamente servidas.
Os serviços de electricidade melhoraram consideravelmente, havendo
electricidade disponível 24 horas por dia em Díli e toda a noite nas
capitais de distrito. Um novo gerador ajudou a restabelecer o
fornecimento 24 horas por dia em Díli, sendo que os sistemas de
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Estão a ser feitos bons
progressos no que diz
respeito ao fortalecimento
da fiabilidade e da
eficácia da electricidade
em Díli, assim como em
relação à expansão da
electricidade nos distritos,
conforme necessário para
o crescimento
económico…

…mas os elevados custos
da electricidade são um
obstáculo ao
desenvolvimento do sector
privado.

electricidade comunitária foram melhorados de modo a fornecerem seis
horas por dia de electricidade em todas as capitais de distrito e em
alguns subdistritos. Foram distribuídas lâmpadas com melhor consumo
de electricidade a 60,000 consumidores na capital. As perdas em Díli
caíram de 56 porcento para cerca de 40 porcento em Julho de 2004,
continuando a ser tratadas através da reabilitação da rede de distribuição
e de actividades para reduzir as perdas não técnicas. A recuperação de
custos continua a melhorar, com a média das cobranças mensais a atingir
USD 465,000 na primeira metade do AF de 2006, em comparação com
USD 330,000 no ano anterior e USD 201,700 na segunda metade de
2002. A cobrança atinge cerca de 95 porcento dos consumidores não
governamentais, mas apenas cerca de 43 porcento dos clientes
Governamentais. É esperado que o processo de facturação do Governo
seja revisto no AF de 2007, com orçamentos de electricidade e contas
atribuídas a apenas um departamento em cada edifício. Desde Agosto de
2003 foram instalados 24,000 contadores pré-pagos, estando planeados
mais 11,000. Em face da actual dependência do gasóleo importado, os
custos com a electricidade permanecem elevados. O Governo está a
trabalhar para definir acordos institucionais para sistemas de
electricidade nos distritos, com vista a estabelecer electricidade 24 horas
por dia em duas capitais de distrito, a continuar a reabilitação das
estações eléctricas de distrito e subdistrito, e a instalar contadores prépagos em distritos reabilitados. Para lá disto, existem planos firmes para
desenvolver fontes de geração de electricidade com baixo custo,
incluindo um projecto de extracção de fossas de gás e melhores
procedimentos de aprovisionamento de combustível.
Prestação de Serviços Sustentáveis na Saúde, Educação e Assuntos
dos Veteranos

Desde a restauração da
independência têm sido
feitos bons progressos na
reconstrução de serviços
sociais.

Após a restauração da independência, o Governo fez progressos
consideráveis no que toca a reconstruir os serviços sociais a partir da
estaca zero. Foi conseguido muito em pouco tempo no sector da saúde,
incluindo a reconstrução de instalações de saúde, o desenvolvimento de
um quadro político abrangente, o estabelecimento de um sistema de
planeamento nos distritos, e melhorias graduais nos resultados da saúde.
No sector da educação, a maior parte das escolas foi reabilitada, foram
construídas novas escolas, há professores colocados nas escolas e as
taxas de matrícula de alunos estão a crescer.

…porém o rápido
crescimento populacional
irá colocar uma pressão
maior na saúde,
educação, água e
saneamento, segurança
alimentar e ambiente.

À medida que a população cresce, a pressão sobre os serviços sociais
aumenta. Com 7.8 filhos por mulher, Timor-Leste tem a taxa de
natalidade mais elevada no mundo. A taxa correspondente de
crescimento populacional está estimada bem acima dos 3 porcento ao
ano. Caso esta taxa se mantenha, a actual população de 925,000 irá
aumentar para o dobro dentro de 17 anos. Estes factores irão colocar
uma pressão tremenda sobre as instalações de saúde e escolas, bem
como sobrecarregar os sistemas de água e saneamento, colocar
dificuldades à segurança alimentar e aumentar os riscos de uma grave
degradação do ambiente. Em face destes resultados, o Ministério da
Saúde (MS) está a rever as suas estratégias no que toca à saúde
reprodutiva.
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Apesar de terem havido
bons progressos desde a
independência, o ímpeto
rumo à concretização dos
alvos de saúde abrandou...

O progresso rumo à concretização dos alvos da saúde abrandou na
primeira metade do AF de 2006, mas os planos orçamentais tencionam
restabelecer o ímpeto. Foram abordadas dificuldades recentes com a
qualidade da recolha e reporte de dados, sendo que o sistema de
Informações de Gestão usa agora dados e projecções de censo para
definir alvos e realizações (ver tabela 2).
Tabela 2: Progresso nos Indicadores da Saúde
Indicador da Saúde

2001

2002

2003

2004

Cobertura do sarampo, % crianças com
menos de 1 ano
23.28
34.94
47.66
49.40
Cobertura do DPT, % crianças com menos
de 1 ano
25.44
41.70
51.88
51.43
Episódios de internamentos per capita
0.02
0.02
0.03
0.04
Episódios de consultas externas per capita
1.24
1.51
2.05
2.26
Partos presenciados por pessoal de saúde
20
29
33
39
qualificado, %
Fonte: Dados de monitorização trimestral do MS; dados populacionais actualizados de modo a
reflectir as estimativas do censo.

…mas continuam os
esforços para melhorar o
planeamento, a
monitorização e a
flexibilidade dos gastos,
tanto no centro como nos
distritos.

A gestão dos serviços
educacionais melhorou...

Está planeada uma nova Estratégia Nacional para a Saúde que visa
apoiar o processo do PIS e o lançamento de um plano de despesas
continuadas a 3-5 anos. De presente está a ser debatida uma proposta do
pacote de serviços hospitalares, tendo sido preparada uma proposta de
plano anual de actividade estratégica para o Hospital de Díli. Os planos
de saúde nos distritos continuam a ser monitorizados trimestralmente,
sendo que os funcionários do MS aumentaram as visitas aos distritos
com o intuito de avaliar planos e verificar condições ao nível do terreno.
O MS redigiu documentos para ajudar a melhorar a monitorização e a
avaliação das actividades de parceiros de desenvolvimento e de ONGs,
em particular aquelas fora do processo orçamental. Todavia, a
capacidade dos funcionários de saúde em Díli e nos distritos foi esticada
pelo desenvolvimento de micropolíticas e por novas iniciativas
financiadas por parceiros de desenvolvimento e ONGs, para lá da
implementação de programas. Para resolver a escassez de pessoal
médico qualificado foram recrutados médicos de Cuba para trabalharem
nos distritos em Timor-Leste, ao mesmo tempo que alunos timorenses
foram enviados para Cuba a fim de receberem formação médica. O
crescimento do número de médicos a trabalharem em Timor-Leste irá
requerer um ajuste ao Pacote Básico da Política de Serviços. No AF de
2007, o MS dará passos inovadores para melhorar a flexibilidade dos
gastos nos distritos, estabelecendo contas avançadas supervisionadas por
gestores de saúde nos distritos e solicitando a aprovação do Ministério
do Plano e das Finanças (MPF) para a criação de pequenas contas para
cada centro de saúde.
O sector da educação deu passos fortes no sentido de melhorar a
capacidade de planeamento, o desenvolvimento de recursos humanos e
a execução orçamental no último ano. Embora o acesso à educação
tenha melhorado de modo gradual, a qualidade é baixa; os desafios são
intensificados pelas dificuldades na implementação efectiva da política
sobre idiomas de ensino. Para lidar com a questão do acesso, bem como
com a da qualidade, o Governo adoptou um Plano Estratégico para a
Conclusão Universal do Ensino Primário (PE-CUP) até 2015, tendo
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…e foi adoptado um Plano
Estratégico para a
Conclusão Universal do
Ensino Primário, com o
intuito de melhorar o
acesso e a qualidade do
ensino primário.

Os mecanismos de
financiamento das escolas
precisam de assegurar
serviços adequados sem
com isso limitarem o
acesso por parte dos
pobres.

Do registo transparente
dos veteranos à
aprovação da lei,
raramente um país em
situação de pós-conflito
avançou de forma tão
rápida e sistemática para
o reconhecimento e
assistência aos veteranos.
Estão planeadas
cerimónias para
reconhecimento de
veteranos em várias
categorias na segunda
metade de 2006…

…e alguns grupos
seleccionados estão a
receber assistência do
Governo.

recebido USD 6 milhões para isto através do Fundo Catalítico da
Iniciativa de Educação para Todos. O Ministério da Educação e da
Cultura planeia desenvolver planos integrados de implementação de
programa para cada uma das quatro áreas do PE-CUP: acesso, currículo
e materiais de aprendizagem, formação de professores, e capacitação. O
MEC fez um esforço concertado para melhorar a capacidade de
execução orçamental, mas isto ainda não resultou em taxas de despesa
mais rápidas, visto que o pequeno número de funcionários de
aprovisionamento no MPF não tem sido capaz de acompanhar o surto de
pedidos de aprovisionamento. Está a ser desenvolvida uma política de
financiamento escolar, com vista a melhorar a qualidade da educação
sem limitar o acesso por parte de famílias pobres. A abolição de
contribuições voluntárias é um passo positivo, havendo actualmente
necessidade para desenvolver formas alternativas de financiar
professores voluntários para garantir uma razão adequada entre
estudantes e professores. O Governo começou a explorar intervenções
visadas para ajudar as crianças pobres a receberem educação, incluindo
alimentação escolar, bolsas e verbas de bloco para apoiar melhorias de
qualidade nas escolas.
Os esforços de Timor-Leste para reconhecer e assistir os veteranos da
resistência continuam a ser um modelo entre os países em situação de
pós-conflito. O Estatuto dos Combatentes da Libertação Nacional foi
aprovado pelo Parlamento em princípios de Março de 2006, sendo que a
Secretaria de Estado de Apoio aos Veteranos e Antigos Combatentes
(SEAVAC) tenciona levar a cabo uma campanha informativa sobre a lei.
O registo de veteranos armados e civis através das comissões
estabelecidas pelo Gabinete do Presidente foi concluído, estando os
dados a serem verificados. Estão planeadas cerimónias para honrar os
veteranos da resistência armada e civil em Agosto de 2006, seguidas por
cerimónias dedicadas aos fundadores da resistência em Novembro de
2006 e aos mortos em Dezembro de 2006. A existência de informações
sobre o número de veteranos, duração de serviço e modos de serviço
constitui uma base forte para as projecções de custos relativamente a
estas cerimónias e aos programas de assistência. Após a conclusão da
base de dados pelo Gabinete do Presidente, esta será transferida para a
SEAVAC. Uma vez que a SEAVAC também recolheu dados sobre
veteranos, viúvas e órgãos, será importante harmonizar e consolidar
todos os dados sobre veteranos numa única base de dados. O Governo
começou a prestar pensões a 39 veteranos vulneráveis em termos
económicos que serviram durante 24 anos na luta armada. A nova lei
fornece um quadro para o reconhecimento equitativo de mulheres
veteranas, as quais compõem cerca de um terço dos veteranos registados
da resistência civil.
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Fortalecimento da Governação
O Governo tem mostrado
um forte empenho na
construção do Estado e na
boa governação.

Em menos de quatro anos como nação independente, Timor-Leste fez
progressos notáveis na construção do Estado e no estabelecimento dos
alicerces para uma boa governação. A paz e a estabilidade foram
mantidas e continuarão a ser um objectivo primário, à medida que as
eleições nacionais se aproximam. As realizações notáveis neste ano
incluem a formação de um Fundo Petrolífero para salvaguardar os
significativos recursos naturais de Timor-Leste para as gerações actuais
e futuras, assim como o estabelecimento do Provedor de Direitos
Humanos e Justiça, que combina as funções de comissário de direitos
humanos, delegado da Procuradoria-Geral e instituição de combate à
corrupção. Desde a restauração da independência o Governo transmitiu
um total de cinco casos de alegadas más práticas criminais ao
Procurador-Geral, tendo recomendado oito ao Primeiro-Ministro para
transmissão. 4 A recente Iniciativa Mari Alkatiri sobre Responsabilização
e Transparência destacou oito recomendações vitais para o
fortalecimento da governação a curto prazo (ver caixa 1). A sociedade
civil e os média são um pilar importante da boa governação, todavia
muitos expressaram preocupação a respeito da possível criminalização
da difamação, o que receiam os possa impedir de expressarem os seus
pontos de vista.
Principais Recomendações da Iniciativa Alkatiri
Em Janeiro de 2006 foi formada a Iniciativa Mari Alkatiri, com o objectivo de avaliar o estado
da transparência, responsabilização e integridade na administração pública em Timor-Leste;
fazer recomendações específicas sobre áreas prioritárias para reforma; identificar apoio
adicional necessário; e iniciar um diálogo e uma parceria multisectoriais sobre estas questões.
Entre as recomendações avançadas, destacam-se as seguintes como sendo as mais urgentes:
• Avaliação das provisões sobre difamação e invasão de privacidade na proposta de Código
Criminal e da inclusão de um remédio civil na proposta de Código Civil.
• Aprovação da lei eleitoral e fortalecimento da independência da Equipa Nacional de Apoio
Eleitoral.
• Consideração e endosso por parte do Governo das propostas de implementação do Provedor
e da afectação ao seu Gabinete de recursos suplementares por parte do Governo e da
comunidade de parceiros de desenvolvimento.
• Extensão dos contratos dos assessores internacionais no sector da justiça, sendo que a maior
parte dos quais irá terminar em Maio de 2006.
• Intensificação dos esforços para recrutar e formar intérpretes e tradutores nas línguas
oficiais para garantir que as leis, comunicações do governo e documentos de tribunal são
entendidos pela população.
• Emenda das leis e normas para garantir que a autoridade operacional e disciplinar sobre a
polícia é exercida unicamente pelo Comissário de Polícia.
• Expansão da cobertura do difusor nacional para todo o país.
• Mobilização de fundos internacionais e de apoio técnico para as actividades acima
indicadas.

O Gabinete do Provedor
abriu as suas portas ao
público …

O Governo continua a fazer progressos no estabelecimento do
conjunto de arquitectura previsto na Constituição. O Provedor e os
seus dois Adjuntos foram ajuramentados pelo Parlamento em Julho de
2005. No seguimento das realizações iniciais tais como o recrutamento e
4

Estes valores incluem transmissões a partir do Gabinete do Inspector-Geral e da
Unidade de Auditoria Interna do Ministério do Plano e das Finanças.
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…e continuam a ser feitos
progressos no
estabelecimento de um
programa legislativo e de
um mecanismo de
auditoria externa
independente.

O Inspector-Geral
concluiu 73 investigações
e transmitiu seis ao
ministério público, uma
das quais seguirá para
julgamento …

…porém a Lei Orgânica
para o Gabinete do
Inspector-Geral ainda não
foi aprovada, o que limita
a sua eficácia.

O progresso na gestão do
sector público é
condicionado por
limitações na capacidade
de redacção legal e pela
ausência de uma
estratégia e de um sistema
de informações para a
gestão de recursos
humanos.

formação de alta qualidade, panfletos informativos, e reuniões de
sensibilização nos distritos e em Díli, o Gabinete do Provedor entrou em
funções em 20 de Março de 2006. O Conselho de Estado e o Conselho
Supremo da Defesa foram estabelecidos e estão a funcionar. A Lei
Orgânica para o Gabinete do Inspector-Geral foi redigida mas ainda não
foi aprovada. O Secretário de Estado do Conselho de Ministros produziu
um programa legislativo definindo os prazos legislativos do Governo.
Foram definidos padrões comuns de redacção técnica, tendo também
sido preparada uma proposta de Lei Orgânica para o Governo, de modo
a orientar a harmonização de Leis Orgânicas. Foi acordada uma
abordagem faseada para a transferência da auditoria externa para o
Tribunal de Recurso, começando com a gestão de contratos e serviços
relacionados, juntamente com a capacitação eventual para permitir ao
próprio Tribunal levar a cabo de forma independente a auditoria externa
das finanças públicas a longo prazo.
O Governo demonstrou um forte compromisso em relação a uma boa
governação, através de seminários sobre Integridade no Estado para
funcionários públicos de vários ministérios. Em Setembro de 2005 o
Gabinete do Inspector-Geral lançou um portal de elevada qualidade
(http://www.inspeccaogeral.gov.tl/eng/msg_ig.htm) com informações
sobre o gabinete e as suas actividades, incluindo 51 relatórios breves de
investigações em português e 29 em inglês; a tradução para tétum está a
decorrer. Desde 2000 o GIG concluiu com sucesso 73 investigações, das
quais uma foi transmitida directamente ao Procurador-Geral e cinco
recomendadas ao Primeiro-Ministro para submissão ao ProcuradorGeral. Um caso de corrupção transmitido vai agora seguir para
julgamento. O GIG está a investigar um número crescente de queixas e
olhou recentemente para os padrões de construção em duas estradas de
distrito. Todavia, os poderes do GIG estão limitados na ausência de uma
Lei Orgânica publicada. A Lei do Fundo Petrolífero exige declarações
de rendimentos e activos para os membros da Direcção de Assessoria de
Investimento, e o Ministério da Administração Estatal deverá em breve
lançar um estudo de opções sobre instrumentos de integridade mais
amplos. Uma Lei sobre Média e uma política sobre o acesso à
informação estão nas fases iniciais de desenvolvimento. Para garantir a
participação dos cidadãos em relação a uma boa governação, é
necessário que sejam enviadas mais informações aos distritos numa
linguagem que as pessoas entendam, usando formatos acessíveis tais
como a rádio e a televisão.
O progresso na área da gestão do sector público tem sido condicionado
em parte por limitações na capacidade de redacção legal através do
Governo. No seguimento da promulgação da Lei da Função Pública em
Junho de 2004, foram redigidas 9 das 18 normas suplementares, mas
nenhuma foi sujeita a revisão legal ou submetida ao CdM. Foi entretanto
conseguido financiamento para permitir o prosseguimento do trabalho
no Sistema de Informações de Gestão de Pessoal, o qual irá formar a
base para mais trabalho na reforma de pagamentos e no
desenvolvimento de carreiras. Atrasos significativos na contratação de
funcionários demonstram a necessidade vital de uma revisão dos
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procedimentos de recrutamento. Em resposta a um estudo de opções
sobre descentralização, o Governo iniciou um grupo de trabalho técnico
interministerial, o qual seguiu um processo modelo de consultas
alargadas durante o desenvolvimento do documento político que se
encontra actualmente perante o CdM. É esperado que seja redigida
legislação durante o próximo ano.
Têm havido progressos
constantes na
uniformização dos
géneros através do
processo de planeamento.

A promoção da igualdade entre os géneros na administração pública
continua a fazer progressos constantes. Após a nomeação de pontos
focais de géneros foi conduzida formação para ajudar os ministérios
operacionais a entenderem melhor como incorporar as considerações de
géneros no processo de planeamento. Este trabalho incidiu
particularmente na agricultura, educação, saúde, justiça e polícia. O
Assessor para a Promoção da Igualdade tomou um assento permanente
em cada um dos Grupos Sectoriais de Trabalho com o intuito de garantir
que os géneros são uniformizados no desenvolvimento e implementação
dos PIS. Existe necessidade de integrar uma perspectiva de géneros nas
políticas de segurança alimentar do governo, de modo a garantir que as
necessidades das mulheres e crianças subnutridas são tratadas de forma
igual.

Após eleições locais bem
sucedidas no último ano,
Timor-Leste vira as suas
atenções para as eleições
nacionais de 2007.

Em Outubro de 2005 Timor-Leste concluiu com sucesso eleições para
as autoridades locais – as primeiras desde a restauração da
independência. Apesar de irregularidades menores, em grande parte
devido à inexperiência dos funcionários, as eleições foram bem
organizadas. Esta experiência também apontou para possíveis melhorias
em preparação das eleições Parlamentares e Presidenciais de 2007,
incluindo a necessidade de consultas alargadas para estabelecer as
“regras do jogo” e informar a redacção atempada de legislação eleitoral.
Há também necessidade de fortalecer a independência da Comissão
Nacional de Eleições e de garantir números suficientes de funcionários
capacitados para conduzirem eleições efectivas em 2007.

O apoio internacional
ajudou a melhorar o
funcionamento do sector
da justiça, mas continua a
existir um volume de
processos atrasados, em
especial processos de
corrupção.
Os tribunais de distrito
estão a funcionar, mas é
necessário melhorar o
acesso à justiça nos
distritos.
Têm sido feitos bons
progressos na criação do
quadro legal para o sector
da justiça.

A eficiência do sector da justiça aumentou consideravelmente, devido
à maior presença de pessoal legal internacional. No Tribunal de
Distrito de Díli foram decididos 242 processos criminais em 2005, em
comparação com 11 em 2004. Todavia, continua a existir um grande
volume de processos atrasados, em particular processos civis. Apesar de
haver vários casos de corrupção a aguardarem acusação, só um seguiu
para julgamento. Caso estes processos não sejam tratados de forma
pronta, pode começar a emergir uma percepção de impunidade. Houve
algumas melhorias nos sistemas de tribunais, com a publicação regular
de calendários de tribunal, mas é urgentemente necessário um
mecanismo revisto para a gestão de processos. Os quatro tribunais de
distrito estão actualmente a funcionar nos locais, embora os tribunais de
Suai e Oecussi permaneçam muito dependentes da UNOTIL em termos
de apoio logístico. São necessárias medidas adicionais para melhorar o
acesso à justiça nos distritos, incluindo mais pessoal legal, instalações
para detenção temporária em Oecussi, e um mecanismo apropriado para
cobrir os custos das deslocações por parte de vítimas e testemunhas às
audiências. O quadro legal para o sector da justiça tem avançado bem,
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É esperado que o primeiro
grupo de agentes de
tribunal timorenses
conclua o curso em Maio.

Os serviços policiais estão
a trabalhar no sentido de
melhorar a relação com
as comunidades, a
coordenação e o
profissionalismo.

A gestão das receitas do
petróleo e do gás tem feito
excelentes progressos,
com a aprovação de leis
essenciais …

…o estabelecimento e
monitorização regular de
um Fundo Petrolífero …

…o estabelecimento de
uma Direcção de
Assessoria de
Investimento e com um
Conselho Consultivo
prestes a ser nomeado.

com a publicação da Lei Orgânica para o Ministério Público em
Setembro de 2005. No seguimento desta realização foram dados passos
para criar o Conselho Superior do Ministério Público. A proposta de Lei
Orgânica para a defesa Pública está a ser revista pelo Ministério da
Justiça, após o que será submetida de novo ao CdM. O novo Código de
Processo Criminal e o novo Código de Processo Civil foram
promulgados, estando o Código Penal a ser revisto pelo Presidente de
Timor-Leste. É esperado que a lei sobre violência doméstica seja
submetida ao CdM após a promulgação do Código Penal. Em Maio de
2006 é esperado que um primeiro grupo de 27 timorenses candidatos a
juízes, procuradores e defensores complete a parte teórica dos seus
cursos no Centro de Formação Jurídica.
Os serviços policiais estão a trabalhar para construir ligações mais
fortes com o público e com outras instituições da lei e da ordem. Estão
a ser testados programas de sensibilização comunitária em quatro
distritos, com o intuito de discutir a violência doméstica, o atendimento
da polícia às mulheres, e a prevenção do crime em geral. A sensibilidade
para a questão dos géneros na Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)
foi melhorada com a inclusão de materiais relevantes em cursos da
Academia de Polícia e na formação de formadores. Foi desenvolvido um
documento de conceito sobre Prevenção do Crime e Segurança
Comunitária, mas não foi ainda definida uma política de policiamento.
Num esforço para reduzir o volume de processos atrasados no sistema
de justiça, a PNTL estabeleceu um mecanismo de ligação para assegurar
comunicação com o ministério público. Uma comissão de revisão
independente de disciplina policial apontou para uma necessidade de
melhor coordenação entre o Ministério do Interior, a PNTL, e o
Provedor. Foi estabelecida uma Comissão de Orientação de Revisão de
Processos para identificar problemas relativos a metodologias de
investigação criminal e à gestão de processos.
O Governo fez excelentes progressos no estabelecimento de um quadro
legislativo e institucional para a gestão prudente das receitas do
petróleo e do gás. Em princípios do AF de 2006 foram promulgadas
uma Lei do Petróleo e um Contrato Modelo de Partilha de Produção,
uma Lei de Tributação Petrolífera e uma Lei do Fundo Petrolífero. Em
Setembro de 2005 o Fundo Petrolífero foi estabelecido com um saldo
inicial de quase USD 250 milhões; em finais de Dezembro de 2005, o
Fundo Petrolífero tinha acumulado depósitos de cerca de USD 370
milhões. Foram publicados atempadamente dois relatórios trimestrais e
existe um portal (www.transparency.gov.tl/) que disponibiliza ao
público informações sobre legislação do sector petrolífero, relatórios do
Fundo Petrolífero, números globais de receitas e Contratos de Partilha
de Produção. Foram nomeados membros da Direcção de Assessoria de
Investimento, a qual teve a sua primeira reunião oficial em Janeiro de
2006. Foram feitas várias nomeações para o Conselho Consultivo, o
qual deverá estar operacional em Junho de 2006. Tendo abraçado o
princípio de gestão transparente das receitas petrolíferas bem antes do
lançamento da Iniciativa de Transparência das Indústrias Extractivas,
Timor-Leste é um país piloto para a ITIE e tem o seu quadro de
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legislação petrolífera consistente com os princípios da ITIE. A Lei do
Fundo Petrolífero estabelece uma política de poupanças com vista a
preservar o valor real da riqueza petrolífera dispersando as despesas ao
longo de um horizonte infinito, salvaguardando um orçamento
sustentável na perpetuidade (caixa 2). Os levantamentos anuais dos
rendimentos sustentáveis devem ser aprovados pelo Parlamento e
integrados nos processos regulares do orçamento.
Caixa 2: Garantia da Governação Prudente dos Recursos Petrolíferos de Timor-Leste
Partindo do modelo norueguês bem sucedido, o Governo adoptou uma Lei do Fundo Petrolífero
e uma política de poupanças estabelecendo um quadro para a gestão responsável e transparente
das receitas petrolíferas numa base sustentável e a longo prazo. A Lei entrou em vigor no início
do AF de 2006. Os acordos são consistentes com os princípios das boas práticas internacionais:
• Foi estabelecido um Fundo Petrolífero para cobrar
A Te oria da Política de Poupanças
todas as receitas provenientes directa ou
1200
indirectamente das receitas petrolíferas. Todas as
1000
Receitas
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receitas vão para uma conta de receitas destinadas
600
(incluindo as receitas acumuladas sob a política de
400
Despesas
200
poupanças provisórias do período de transição).
0
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30
• Foi adoptada uma política de poupanças com vista a
Ano
preservar o valor real da riqueza petrolífera,
Receitas
Despesas
disseminando as despesas ao longo de um horizonte
de tempo infinito, salvaguardando um orçamento
sustentável na perpetuidade. As condições em que o Governo pode retirar fundos a partir do
Fundo Petrolífero acima de uma estimativa de “rendimentos sustentáveis” são restritas e
sujeitas a aprovação Parlamentar.
• As despesas financiadas a partir das receitas petrolíferas são integradas no processo
orçamental. As transferências a partir do Fundo Petrolífero só podem ser feitas para uma
conta designada do governo, e o total de transferências num ano fiscal não pode exceder um
tecto estabelecido pelo Parlamento como parte da aprovação do orçamento do governo. As
despesas são executadas através do Tesouro e registadas como parte do reporte consolidado
do Governo. Os números de receitas e despesas estão disponíveis ao público e a Lei
Orçamental e as auditorias externas impedem a má apropriação de fundos.
• Os activos são geridos de forma prudente em investimentos seguros no estrangeiro,
protegidos dos riscos da economia doméstica. A gestão global do Fundo Petrolífero é da
responsabilidade do Ministério do Plano e das Finanças, sendo a gestão operacional da
responsabilidade da Autoridade Bancária e de Pagamentos. Segundo a Lei um ou mais
gestores de investimento profissional serão nomeados para fiscalizar os investimentos do
Fundo Petrolífero. Foi estabelecida uma Direcção de Assessoria de Investimentos para
aconselhar o Governo a respeito de investimentos do Fundo Petrolífero.
• Foram estabelecidos mecanismos de governação para garantir a transparência e a
responsabilização no uso de fundos. A Lei requer a publicação atempada de relatórios
trimestrais e de declarações financeiras anuais, assim como a libertação de informações não
confidenciais ao público. Está a ser estabelecido um Conselho Consultivo independente para
aconselhar o Parlamento sobre questões relativas a auditorias externas ao Fundo Petrolífero,
as quais serão levadas a cabo por uma firma de contabilidade reconhecida a nível
internacional, sendo os relatórios de auditoria adaptados a um formato acessível para o
público. O Governo estabeleceu a transparência como um princípio fundamental na Lei,
exigindo a publicação de informações agregadas sobre pagamentos de companhias.
Os acordos na Lei e política de poupanças são vitais para salvaguardar a riqueza petrolífera de
Timor-Leste; porém, o seu sucesso irá depender do reforço de instituições relevantes e da
implementação efectiva de todas as verificações e equilíbrios na Constituição. Isto inclui
supervisão parlamentar, o sistema de justiça, auditoria independente das contas do Governo, o
Provedor, e liberdade de expressão, sendo que todos estes aspectos precisam ser fortalecidos.
Para lá disto, a independência destas funções e instituições umas das outras é importante, mas
ainda não está firmemente estabelecida.
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UTILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Um planeamento
abrangente sustenta a
preparação do orçamento
de fontes combinadas de
Timor-Leste.

O Governo de Timor-Leste desenvolveu um sistema abrangente de
planeamento e orçamentação sustentado no Plano de
Desenvolvimento Nacional. Orientadas pelo PDN e pelos Programas de
Investimento Sectorial, cada instituição prepara um Plano de Acção
Anual que sustenta a preparação de um Orçamento de Fontes
Combinadas englobando o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL),
os saldos não desembolsados do Fundo Fiduciário de Timor-Leste e
outros programas de assistência multilateral e bilateral (ver figura 1).
Figura 1: PDN e PIS
Guia do Orçamento de Fontes Combinadas

Fontes de Financiamento para Implementação do
PDN, conforme detalhado nos PIS
Orçamento de Fontes Combinadas
FCTL
Receitas do Governo
Verbas do PAC
TFET
Programas Assistência Bilateral
Programas Assistência Multilateral

Public financial
A gestão das finanças
management continues to
públicas continua a ser
be sound, with combined
sólida, com uma
sources budgeting and an
orçamentação de fontes
increased focus on gender
combinadas e uma maior
mainstreaming.
incidência na
uniformização dos
géneros.

As finanças públicas continuam a ser geridas de um modo responsável
em termos fiscais. As contas anuais para o AF de 2005 foram
finalizadas com um parecer positivo da auditoria e com três meses para
o final do ano financeiro. O AF de 2006 viu a produção atempada e
profissional de um orçamento de fontes combinadas com maior detalhe
nos planos de desenvolvimento de capital, permitindo uma
monitorização com base nos distritos, assim como um maior foco na
uniformização de géneros.
Execução Orçamental do FCTL no AF de 2006

While total revenues have
continued to increase,
Embora o total das
budget execution remains
receitas tenha continuado
slower than projected.
a aumentar, a execução
orçamental permanece
mais lenta do que o
esperado.

Petroleum revenues are
increasing dramatically,

A execução do orçamento do AF de 2006 tem sido caracterizada por
consideráveis entradas de receitas e por despesas mais lentas do que o
projectado. O total das receitas está estimado em USD 395 milhões para
o AF de 2006, dos quais cerca de USD 350 milhões deverão vir das
receitas petrolíferas. O restante é composto por receitas domésticas, as
quais aumentaram ligeiramente para USD 34 milhões, e uma verba de
USD 10 milhões para o PAC I. Em antecipação destas receitas
acrescidas, o Governo elaborou um orçamento de USD 130 milhões no
AF de 2006, quase o dobro do orçamento do ano anterior. Embora a
execução orçamental tenha melhorado em termos de dólares realmente
gastos, a despesa permanece abaixo dos alvos e os desafios irão
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aumentar com outro salto esperado nas despesas orçamentadas para o
AF de 2007.
As receitas petrolíferas
estão a aumentar de forma
muito acentuada, sendo
esperado que as receitas
domésticas cresçam
moderadamente a médio
prazo.

As receitas petrolíferas continuaram a aumentar de forma acentuada,
devido a preços do petróleo a níveis altos históricos e a um aumento da
produção. As projecções a médio prazo indicam que as receitas
petrolíferas aumentarão para mais de USD mil milhões até ao AF de
2008, totalizando mais de USD 2.9 mil milhões ao longo dos próximos
quatro anos. As receitas domésticas deverão crescer para cerca de USD
50 milhões até ao AF de 2010, totalizando cerca de USD 129 milhões ao
longo dos próximos quatro anos. Com o lançamento do ASYCUDA II
previsto para Abril de 2006, é esperado que a eficiência das cobranças
alfandegárias comece a melhorar.
Tabela 3: Financiamento do FCTL (de acordo com a política de
poupanças), USD milhões 5
AF 2005
AF 2006
AF 2007
Componente
Contrato
RSO
Proposto
Receitas
336.7
394.5
735.8
Receitas Domésticas
36.9
33.6
39.0
Receitas Petrolíferas
265.6
350.9
686.7
Verbas
34.2
10.0
10.0
Despesas do FCTL (incluindo capitalização da ABP, não
incluindo instituições autónomas)
74.1
130.1
217.9
Saldo Global
262.6
264.4
517.9
Financiamento Líquido
-262.6
-264.4
-517.9
Alterações nos saldos financeiros (aumento - )
0.0
0.0
0.0
Poupanças das receitas do petróleo / gás (aumento -)
-262.6
-264.4
-517.9
Memorando:
Poupanças cumulativas de petróleo / gás
70.1
518.5
1163.8
Fonte: Dados de despesas do Ministério do Plano e das Finanças; dados de receitas das Estimativas dos
Funcionários do FMI.

O AF de 2006 tem sido
fortemente em favor dos
pobres na sua estrutura …

…e na sua execução até
aqui.

As afectações orçamentais do AF de 2006 incluem uma forte
incidência em favor dos pobres (ver tabela 4). Do orçamento total
recorrente do FCTL, a saúde e a educação representaram 32 porcento e a
agricultura, florestas e pescas 4.5 porcento. Os orçamentos da polícia e
da defesa limitaram-se a 20 porcento do orçamento recorrente do FCTL.
Quarenta e cinco porcento do orçamento base do FCTL para a educação
são afectados para a educação primária, tendo os orçamentos
hospitalares sido mantidos em 37 porcento do orçamento base do FCTL
para a saúde. Em finais de Fevereiro de 2006, a execução das despesas
nesta área avançou de acordo com estas proporções.

5

Estes números são ainda provisórios e serão actualizados com base na proposta de
documentos orçamentais de presente a serem revistos pelo Governo.
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Tabela 4: Gastos do FCTL no AF de 2006 por Ministério
Execução Orçamental
Ministérios / Programas
USD ('000)
% total
Gabinete do Presidente
681
0.5%
Parlamento Nacional
2,112
1.6%
Gabinete do Primeiro-Ministro e
Presidência do Conselho de Ministros
5,933
4.6%
Ministério da Defesa
9,820
7.5%
Secretaria de Estado do Conselho de
678
0.5%
Ministros
Ministério da Administração Estatal
4,296
3.3%
Ministério do Interior (principalmente
polícia) 7
10,501
8.1%
Ministério do Desenvolvimento
583
0.4%
Secretaria de Estado da Juventude e
Desporto
502
0.4%
Ministério da Justiça
5,696
4.4%
Ministério da Agricultura, Florestas e
4,981
3.8%
Pescas, do qual
Salários e Vencimentos
691
0.5%
Bens e Serviços
2,337
1.8%
Despesas de Capital Menor
1,198
0.9%
Desenvolvimento de Capital
755
0.6%
Ministério da Educação e Cultura, do
qual
18,510
14.2%
Salários e Vencimentos
11,926
9.2%
Bens e Serviços
4,520
3.5%
Despesas de Capital Menor
452
0.3%
Desenvolvimento de Capital
1,612
1.2%
Ministério da Saúde, do qual
16,884
13.0%
Salários e Vencimentos
3,036
2.3%
Bens e Serviços
9,146
7.0%
Despesas de Capital Menor
530
0.4%
Desenvolvimento de Capital
4,172
3.2%
Ministério do Trabalho e Reinserção
Comunitária
1,465
1.1%
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
2,904
2.2%
Cooperação
Ministério do Plano e das Finanças
9,293
7.1%
Ministério dos Transportes e
Comunicações
2,617
2.0%
Ministério dos Recursos Naturais,
Minerais e Política Energética
11,281
8.7%
Ministério das Obras Públicas, do qual
9,243
7.1%
Salários e Vencimentos
394
0.3%
Bens e Serviços
1,879
1.4%
Despesas de Capital Menor
147
0.1%
Desenvolvimento de Capital
6,823
5.2%
Magistratura
503
0.4%
Autoridade Bancária e de Pagamentos
10,740
8.3%
Provedor
93
0.1%
Serviço Público de Difusão
826
0.6%
Total
130,142
100%
Fonte: Relatório de Execução Orçamental, Fevereiro de 2006.

Execução Orçamental até finais de Fevereiro
de 2006
Dinheiro
Total 6
USD ('000)
%
USD ('000)
%
499
73%
397
58%
1,074
51%
804
38%
3,675
6,204

62%
63%

1,451
2,982

24%
30%

245
2,465

36%
57%

168
1,386

25%
32%

6,510
286

62%
49%

4,849
219

46%
38%

133
4,056

26%
71%

120
941

24%
17%

3,590
382
1,375
1,128
704

72%
55%
59%
94%
93%

1,368
382
979
0
6

27%
55%
42%
0%
1%

12,272
7,426
2,855
421
1,570
10,408
1,829
4,668
225
3,686

66%
62%
63%
93%
97%
62%
60%
51%
43%
88%

8,689
7,426
1,237
26
0
6,294
1,829
3,693
124
649

47%
62%
27%
6%
0%
37%
60%
40%
23%
16%

790

54%

338

23%

1,510
4,011

52%
43%

1,458
2,751

50%
30%

1,943

74%

589

23%

6,969
6,762
196
771
75
5,720
203
10,740
30
393
84,766

62%
73%
50%
41%
51%
84%
40%
100%
32%
48%
65%

3,208
960
196
727
17
20
118
10,740
26
323
50,178

28%
10%
50%
39%
12%
0%
24%
100%
28%
39%
39%

6

Inclui despesas concretas (dinheiro) e compromissos. O alvo de execução para o final
de Fevereiro é 67 porcento.
7
O orçamento da política representa mais de 85 porcento do orçamento do Ministério
do Interior. Os relatórios de execução orçamental mensal não desagregam entre MOI e
PNTL.
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Os compromissos de
despesas estão a avançar
relativamente bem, mas os
gastos de dinheiro
permanecem baixos.

Em comparação com anos anteriores o desempenho global da
execução orçamental melhorou, mas existem engarrafamentos
importantes que continuam a dificultar os gastos necessários para a
redução da pobreza e para o crescimento económico. A execução total
do orçamento (incluindo dinheiro e compromissos) está dentro do alvo
até aqui no AF de 2006, chegando aos 62 porcento por todas as
categorias de despesa em finais de Fevereiro de 2006, em comparação
com um alvo de 67 porcento (ver tabela 5). 8 Numa base monetária, a
execução orçamental para o AF de 2006 fica aquém dos alvos, com
apenas 33 porcento dos gastos concretizados em finais de Fevereiro de
2006. Os gastos de dinheiro no AF de 2006 estão particularmente lentos
nas áreas de capital menor e de desenvolvimento de capital, devido em
grande parte a atrasos no processamento de aprovisionamentos.
Dado o significativo aumento orçamental do AF de 2005 para o AF de
2006, contudo, será ainda um desafio atingir as taxas de execução
orçamental do ano passado numa base de percentagem, embora seja bem
possível que as despesas no AF de 2006 sejam significativamente
superiores em termos de dólares absolutos.
Tabela 5: Execução Orçamental do FCTL no AF de 2006 por Categoria de
Despesa
Afectação
Orçamental
Ministérios / Programas
Despesas Recorrentes (FCTL base)
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Despesas de Desenv. de Capital
Sub-total
Capitalização da ABP
Total

USD ('000)
93,480
29,206
58,132
6,143
26,162
119,642
10,500
130,142

%
78%
24%
49%
5%
22%
100%

Execução Orçamental até finais de
Fevereiro de 2006
Total
Dinheiro
USD ('000)
%
USD ('000)
%
53,163
57%
38,999
42%
17,223
59%
17,223
59%
31,528
54%
21,104
36%
4,412
72%
672
11%
21,103
81%
679
3%
74,266
62%
39,678
33%
10,500
10,500
84,766
50,178

Fonte: Relatório de Execução Orçamental, Fevereiro de 2006.

O reporte a respeito dos
gastos contra transportes
pode melhorar
significaitvamente os
relatórios de execução
trimestral e capturar
melhor a verdadeira
Improved budget
velocidade dos gastos
execution offers the
monetários.
potential for short-term
poverty reduction.

A velocidade dos gastos monetários concretos é superior à capturada
nos relatórios de execução orçamental trimestrais, devido a grandes
transportes a partir de anos orçamentais anteriores. Embora o relatório
de execução orçamental trimestral de Dezembro de 2005 mostre os
gastos concretos de dinheiro nos USD 38 milhões para a primeira
metade do AF de 2006, levando em conta os gastos contra os transportes
este montante aumenta para cerca de USD 57 milhões (ver tabela 6).
Tabela 6: Despesas no Método de Caixa no AF de 2006, incluindo
Transportes
Item de Despesa
Despesas comprometidas na primeira metade do AF de 2006 (compromissos actuais)
Saldo transportado do primeiro trimestre do AF de 2006 (compromissos anteriores)
Saldo transportado após o segundo trimestre do AF de 2006
Total de gastos no método de caixa após o segundo trimestre do AF de 2006
Fonte: Ministério do Plano e das Finanças

Budget execution
improvements depend on
more efficient
procurement processing.
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USD
milhões
70.9
+
32.2
46.5
=
56.6

Os valores não incluem a capitalização da Autoridade Bancária e de Pagamentos.
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Os transportes aplicam-se geralmente a bens e serviços, capital menor e
despesas de desenvolvimento de capital que levam tempo no processo
de aprovisionamento, podendo assim demorar mais do que um ano
orçamental. Ainda assim, mesmo quando se espera que uma despesa
capital tenha lugar ao longo de vários anos, a totalidade do montante é
comprometida no primeiro ano e o compromisso vai sendo transportado
de ano a ano até à conclusão. Na prática, o Governo está a implementar
mais do que um orçamento a cada ano – o orçamento do ano actual e as
despesas comprometidas em orçamentos de anos anteriores – mas
apenas as despesas em dinheiro do ano actual são capturadas nos
relatórios de execução orçamental. Para acompanhar devidamente a
execução orçamental são necessárias mais informações para diferenciar
entre compromissos e pagamentos monetários, e para avaliar a execução
de orçamentos transportados, o que irá requerer alterações ao sistema de
informações de gestão financeira.
Uma melhor execução
orçamental oferece
potencial para redução da
pobreza a curto prazo.

O Governo está a
trabalhar para melhorar a
execução orçamental.

As melhorias na execução
orçamental dependem de
um processamento mais
eficaz do
aprovisionamento.

A curto prazo, uma melhor execução orçamental tem grande potencial
para a redução da pobreza, em particular no caso das despesas com
bens e serviços e capital de desenvolvimento. Na saúde e educação a
execução orçamental é vital para melhorar o acesso e a qualidade aos
serviços nas áreas rurais. Os gastos concretos com a reabilitação de
estradas e o alargamento dos serviços de electricidade e de
telecomunicações são essenciais para permitir o desenvolvimento do
sector privado. Para lá disto, a construção associada com os gastos de
capital constitui um impulso à criação de emprego. Uma estimativa por
alto revela que a implementação efectiva do orçamento de
desenvolvimento de capital proposto para o próximo ano, no valor de
USD 79 milhões, poderá criar até 10,000 empregos anuais para pessoas
com poucas qualificações.
O Governo começou a implementar medidas importantes para
melhorar a execução orçamental. Em Abril de 2004 foi estabelecida
uma comissão interministerial para lidar com atrasos na execução
orçamental. O MPF levou a cabo um estudo sobre processos de
execução orçamental e sobre causas dos engarrafamentos nos gastos,
tendo recentemente lançado um estudo aprofundado em relação aos
obstáculos à execução eficaz do orçamento de desenvolvimento de
capital. Para lá disto, o próximo Programa de Capacitação em
Planeamento e Gestão Financeira (PCPGF) irá incidir directamente na
melhoria da execução orçamental. Em alguns ministérios, o Governo
conseguiu aumentar as taxas de gastos atribuindo responsabilidades pela
execução de orçamentos de desenvolvimento de capital a funcionários e
assessores que desenvolveram capacidade no processamento de despesas
de capital através de projectos do TFET.
As melhorias na execução orçamental dependem da resolução dos
engarrafamentos no aprovisionamento. No passado os processos de
aprovisionamento têm sido altamente centralizados, havendo pouca
compreensão das directivas e procedimentos nos ministérios
operacionais. A nova lei de aprovisionamento, que entrou em vigor em
Janeiro de 2006, promete aliviar parte do fardo sobre os funcionários do
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aprovisionamento central e ajudar a reduzir o tempo entre o
compromisso e o pagamento concreto, por via da delegação de
autoridade de aprovisionamento para compras de até USD 10,000 em
determinadas instituições. Isto irá representar até 80 porcento do total de
formulários de compromisso e pagamento, e aproximadamente 40
porcento do valor de aprovisionamento. Uma melhor delegação
permitirá aos funcionários do MPF concentrarem-se nos gastos de
desenvolvimento de capital e em compras de bens e serviços e capital
menor de elevado valor. Contudo, à medida que o orçamento nacional
continua a crescer, será também vital recrutar funcionários adicionais na
unidade de aprovisionamento do MPF para acompanhar o crescente
volume e valor das transacções de aprovisionamento, em particular na
área do capital de desenvolvimento, e para acompanhar os
compromissos actuais e passados, bem como os pagamentos de dinheiro
efectuados contra compromissos ao longo de vários anos. A capacitação
será muito necessária no MPF e em ministérios operacionais, em
especial para fortalecer o aprovisionamento para grandes projectos de
obras capitais.
Orçamento proposto para o AF de 2007
O orçamento proposto
para o AF de 2007 prevê
outro salto considerável
nos gastos, em particular
no que se refere ao
desenvolvimento de
capital.

O orçamento proposto
para o AF de 2007
continua a ser em favor
dos pobres...

O Governo propõe um orçamento de USD 218 milhões no AF de 2007,
consideravelmente superior ao orçamento actual de USD 130 milhões
(ver tabela 7). Tal como no ano anterior, o maior aumento é no
orçamento de desenvolvimento de capital, o qual deverá crescer de USD
26 milhões no AF de 2006 9 para USD 79 milhões no AF de 2007, e de
22 porcento para 36 porcento do total do orçamento. A implementação
efectiva deste aumento no orçamento de capital irá contribuir de modo
considerável para melhorias nos serviços e para a criação de emprego a
curto prazo nos distritos, destacando a necessidade de melhorias
continuadas na execução orçamental do desenvolvimento de capital.
O orçamento para o AF de 2007 mantém uma forte incidência em
favor dos pobres. É esperado que as despesas com educação e saúde
aumentem significativamente em termos de dólares, embora devido ao
grande aumento orçamental global a sua percentagem em relação ao
total dos gastos seja menor que em anos anteriores. Os gastos na
agricultura, florestas e pescas deverão permanecer proporcionais aos do
ano anterior. Estão previstos maiores aumentos nos transportes e
comunicações, recursos naturais e obras públicas, o que é apropriado
dado o crescente foco do Governo em melhorar infra-estruturas para
fomentar o crescimento económico e a criação de empregos. Os
orçamentos para o Gabinete do Provedor e para o Serviço Público de
Difusão são respectivamente quatro e três vezes superiores aos do ano
anterior, o que mostra um compromisso para com o fortalecimento da
governação. É esperado que a afectação para a defesa aumente para mais
do dobro, em grande parte devido à compra planeada de navios.

9

Os valores não incluem a capitalização da Autoridade Bancária e de Pagamentos.
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Tabela 7: Gastos do FCTL propostos para o AF de 2007 por Ministério
Ministérios / Programas
Gabinete do Presidente
Parlamento Nacional
Gabinete do Primeiro-Ministro e Presidência do
Conselho de Ministros
Ministério da Defesa
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Ministério da Administração Estatal
Ministério do Interior
Polícia Nacional
Ministério do Desenvolvimento
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
Ministério da Justiça
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Ministério da Educação e Cultura
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e Reinserção Social
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação
Ministério do Plano e das Finanças 11
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministério dos Recursos Naturais, Minerais e
Política Energética
Ministério das Obras Públicas
Magistratura
Provedor
Serviço Público de Difusão de Timor-Leste
Total
Fonte: Ministério do Plano e das Finanças

…e introduz uma nova
categoria de despesas
para verbas públicas.

A lacuna de
financiamento, tal como
foi anteriormente
identificada, já não existe,
sendo que de forma
consistente com a política
de poupanças o Governo
pode financiar um
orçamento superior a
USD 250 milhões por
ano…

Orçamento
AF 2006
595
1,381

RSO
AF 2006
681
2,112

Proposta
AF 2007
1,016
3,457

5,782
9,780
678
4,149
1,458
8,726
453
442
5,641
4,450
18,220

5,933
9,820
678
4,296
1,368
9,133
583
502
5,696
4,981
18,510

8,935
22,391
1,660
9,908
4,109
8,477
1,776
2,944
4,785
8,555
33,289

14,305
864

16,884
1,465

24,789
3,233

2,652
19,196
2,617

2,904
20,033
2,617

5,130
15,394
9,677

8,487
9,142
503
83
826
120,430

11,281
9,243
503
93
826
130,142

22,546
22,014
767
401
2,682
217,935
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Os gastos em favor dos pobres estão também reflectidos na adição de
pagamentos de transferência como categoria de despesas separada.
Esta nova classificação incluirá o Fundo de Solidariedade e o Fundo de
Desenvolvimento Comunitário sob o Gabinete do Primeiro-Ministro, o
Programa de Desenvolvimento Local sob o Ministério da Administração
Interna, e verbas de bloco a escolas para a substituição do sistema
anterior de contribuições voluntárias. A monitorização cuidadosa dos
resultados irá ajudar no aumento das intervenções para nível nacional,
sendo que a segunda edição do Estudo dos Níveis de Vida em TimorLeste, actualmente em curso, oferecerá uma base para uma melhor
definição de alvos.
Orçamento e Opções de Financiamento de Fontes Combinadas a
Médio Prazo
Entre o AF de 2002 e o AF de 2004 o Governo deparou-se com uma
lacuna de financiamento de aproximadamente USD 30 milhões por ano,
a qual foi preenchida pelo Programa de Apoio à Transição, um programa
envolvendo vários parceiros de desenvolvimento de apoio de
financiamento para a implementação do PDN. Agora, com o Bayu
Undan em plena produção, acordos de partilha de receitas estabelecidos
para o Greater Sunrise, e os preços do petróleo em altos históricos, a
lacuna de financiamento conforme definida anteriormente já não
10
11

Estes números são provisórios, reflectindo os valores mais recentes do MPF.
Os valores incluem a Autoridade Bancária e de Pagamentos.
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existe. Com base em projecções devidamente conservadoras, e levando
em conta a política de poupanças prudentes do Governo em relação a
receitas petrolíferas, bem como a melhorias na cobrança de receitas
domésticas, os rendimentos sustentáveis são estimados acima dos USD
250 a 300 milhões por ano, ou aproximadamente o dobro do orçamento
do AF de 2006. É esperado que aproximadamente USD 30 a 40 milhões
dos rendimentos sustentáveis venham de receitas não petrolíferas.
…mas isto ainda não será
suficiente para concretizar
os objectivos de
desenvolvimento do
milénio.

Os PIS orientam o
alinhamento do orçamento
de recursos combinados
com o PDN.

O Governo solicitou apoio
orçamental durante o AF
de 2008 para ajudar na
transferência de despesas
de fora para dentro do
orçamento.

Todavia, o actual orçamento sustentável não é suficiente para
implementar o PDN ou realizar os ODMs. Como parte do processo de
PIS, o Governo estimou que as despesas de fontes combinadas
precisarão crescer para 400 milhões no AF de 2015 para que seja
possível concretizar estas metas. Um orçamento alargado é justificado
pelas necessidades de desenvolvimento do país, em particular no que se
refere à redução da pobreza, reconstrução de infra-estruturas e estímulo
da actividade económica para criar empregos e incitar o
desenvolvimento de um sector privado vibrante. Sem a capacidade para
canalizar a procura através de taxas de câmbio ou políticas monetárias, a
curto prazo o principal impulso para o crescimento não petrolífero virá
provavelmente de uma política fiscal expansionista apropriada. Por fim,
a volatilidade da produção do petróleo, e especialmente dos preços,
sugere a opção por uma abordagem conservadora.
Os Programas de Investimento Sectorial do Governo visam alinhar os
orçamentos combinados com o PDN, clarificando metas sectoriais
(incluindo ODMs nacionais) políticas e estratégias, assim como
investimentos a médio prazo e programas de despesas recorrentes. Em
2005 foram concluídos e disponibilizados ao público 15 destes PIS. No
seguimento de uma revisão alargada para reflectir a nova estrutura de
Governo, orçamentos actualizados e novos compromissos dos parceiros
de desenvolvimento, assim como novas prioridades, estão a ser emitidos
17 PIS actualizados para a agricultura, florestas e pescas; comunicações;
educação e formação; relações externas e cooperação; saúde; habitação e
desenvolvimento urbano; governo local e sociedade civil; recursos
naturais e ambiente; outros pilares do estado; electricidade;
desenvolvimento do sector privado; gestão do sector público; direitos,
igualdade e justiça; segurança, construção da paz e reconciliação;
protecção social, civil e do património; transportes; e abastecimento de
água e saneamento.
Para melhorar o planeamento orçamental de fontes combinadas em
apoio do PDN e dos PIS, o Governo tenciona passar uma maior
proporção de gastos de fora para dentro do orçamento. O Governo
solicitou aos parceiros de desenvolvimento que continuem o apoio
orçamental durante o AF de 2008 através do PAC, de modo a apoiarem
esta alteração. Caso o Governo consiga melhorar consideravelmente a
execução orçamental, os parceiros de desenvolvimento poderão
considerar uma nova alteração ao apoio orçamental geral ou sectorial.
Com vista a atingir os ODMs, bem como as metas estabelecidas no
PDN e nos PIS, o Governo e os parceiros de desenvolvimento
abraçaram os princípios da parceria e da harmonização de parceiros
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Os parceiros de
desenvolvimento estão
empenhados na parceria e
na harmonização.

de desenvolvimento. A implementação e a monitorização dos PIS terá
lugar através de onze Grupos Sectoriais de Trabalho (GSTs) conjuntos
com o governo na agricultura; educação e formação; relações externas,
segurança, paz e reconciliação; cuidados de saúde; infra-estruturas;
desenvolvimento local; recursos naturais e ambiente; desenvolvimento
do sector privado; serviço público; direitos, igualdade e justiça;
protecção social, civil e do património. Durante Março de 2006, e em
preparação para a RTLPD, os vários GSTs reuniram-se para discutir
prioridades e actividades sectoriais de modo a avançar a preparação
orçamental para o AF de 2007. O Governo indicou o seu apoio a uma
maior harmonização com sistemas do país e entre parceiros de
desenvolvimento, tendo emitido directivas para a colaboração com
parceiros de desenvolvimento. A abordagem de parceria está bem
entranhada no PC e foi adoptada na concepção do futuro PCPGF, no
Programa de Apoio à Educação Primária e no apoio ao sector da justiça.
No contexto do PAC, os parceiros de desenvolvimento concordaram
apoiar a elaboração de um orçamento de fontes combinadas abrangente e
preciso, dando ao Governo informações detalhadas sobre compromissos
de financiamento anuais e a médio prazo, com classificações apropriadas
e com um calendário que se enquadre no ciclo orçamental do Governo.
Embora tenham sido feitos alguns progressos nesta área, existe uma
necessidade continuada de que os parceiros de desenvolvimento
forneçam dados desagregados sobre gastos planeados recorrentes e
capitais.
CAPACITAÇÃO

A capacidade institucional
continua fraca em TimorLeste.

O fomento do crescimento sustentável e da redução da pobreza através
da implementação bem sucedida do PDN e dos PIS irá depender do
fortalecimento da capacidade em áreas vitais, tais como a gestão das
finanças públicas e a justiça. Embora o governo tenha dado grandes
passos em frente, a capacidade institucional permanece fraca em TimorLeste. Baixos níveis de educação e experiência profissional conduziram
a uma falta de peritos técnicos. A escassez de qualificações nos campos
da contabilidade, auditoria, economia e redacção legal foi reflectida nas
dificuldades do Governo no recrutamento de pessoal qualificado para
vários sectores. No que se refere aos funcionários já na função pública,
existe uma falta de familiaridade com sistemas e processos novos e em
mutação. Os sectores com bom desempenho beneficiaram de uma forte
liderança nacional com uma visão clara. Estas instituições foram céleres
a adoptar políticas e estratégias sólidas e a desenvolverem quadros
institucionais e legais, o que lhes permitiu funcionarem dentro de
estruturas claras rumo a metas bem definidas.
Embora muitos esforços iniciais de capacitação tenham incidido em
montar e operacionalizar rapidamente sistemas essenciais, deixaram
para trás uma forte dependência em relação a assessores
internacionais que muitas vezes se concentraram nas tarefas
operacionais em vez de na transferência de qualificações. Esta situação
assumiu uma nota de urgência com a considerável redução da Missão
das Nações Unidas em Timor-Leste em Maio de 2005. Desde então, o
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Sob a liderança da
UCDC, o Governo está a
passar de uma
dependência em relação a
assessores internacionais
para o desenvolvimento de
funcionários nacionais.

Foi aprovado um novo
programa de capacitação
em planeamento e gestão
financeira, envolvendo
vários parceiros de
desenvolvimento...

…que partirá do quadro
da UCDC para assegurar
o desenvolvimento
sustentável de
qualificações e
conhecimentos, sistemas e
processos, e atitudes e
comportamentos entre
instituições do Governo.

São necessários com
urgência acordos
transitórios para garantir
o funcionamento
continuado do sector de
justiça, enquanto os
funcionários nacionais
recebem formação.

Governo tem vindo a trabalhar com o Gabinete das Nações Unidas em
Timor-Leste (UNOTIL) de modo a garantir uma boa transferência das
funções, em especial nas áreas da justiça e da gestão das finanças
públicas. Timor-Leste está agora a avançar para a substituição de
internacionais por timorenses e a entrar numa abordagem mais integrada
à capacitação. Sob a liderança da UCDC, o Governo adoptou uma
estratégia de capacitação que depende de três pilares interrelacionados:
qualificações, conhecimentos, sistemas e processos, e atitudes e
comportamentos.
Com base neste quadro integrado, e com a expectativa de uma maior
redução nos assessores internacionais no seguimento da diminuição e
eventual retirada da, o Governo solicitou que os parceiros de
desenvolvimento apoiem um programa de capacitação no planeamento
e gestão financeira. Em resposta, o PCPGF visa fortalecer de forma
sustentada o planeamento, orçamentação, gestão da despesa pública e
administração de receitas para o crescimento e para a redução da
pobreza. O programa incidirá na colocação de funcionários
internacionais onde tal seja necessário, no recrutamento de funcionários
nacionais e no desenvolvimento das qualificações e conhecimentos dos
funcionários nacionais, de modo a que sejam capazes de desempenhar os
seus cargos de forma eficaz. Para lá disto, o PCPGF visa melhorar os
sistemas e processos que regem o fluxo de trabalho dentro do MFP e
entre o MPF e ministérios operacionais, distritos e o sector privado. O
programa irá trabalhar no sentido de fortalecer as atitudes e
comportamentos, tais como a gestão da mudança, a criação de
integridade profissional, o encorajamento da comunicação e da
cooperação e o desenvolvimento de uma forte ética de trabalho. Por fim,
o PCPGF irá abordar aspectos transversais importantes da capacitação,
incluindo liderança e delegação de autoridade, transparência e
responsabilização, e formação em qualificações básicas necessárias na
função pública. As actividades do PCPGF foram elaboradas de uma
forma participativa e motivada pela procura, devendo ser implementadas
como parte de um programa envolvendo vários parceiros de
desenvolvimento ligado de perto ao PAC. A contribuição do Banco
Mundial para o programa foi aprovada pela Direcção Executiva do
Banco em Março de 2006, sendo esperado que, com apoio dos parceiros
de desenvolvimento, a implementação comece por volta de Maio de
2006. De um orçamento de USD 37 milhões ao longo de cinco anos, até
à data foram comprometidos aproximadamente USD 16.5 milhões.
Com a iminente retirada da UNOTIL em Maio de 2006, existe uma
necessidade urgente de uma estratégia de transição para garantir que
os esforços recentes para apoiar o desempenho do sistema de tribunais
não são perdidos. O apoio internacional tem sido vital para o
funcionamento do sector da justiça. O Programa do Sector da Justiça
(PSJ), apoiado pelo PNUD, tem continuado a preparar profissionais
nacionais para o Centro de Formação Jurídica (CFJ). É esperado que um
primeiro grupo de candidatos a juízes, procuradores e defensores
conclua formação teórica (incluindo direitos humanos e questões de
géneros) até finais de Maio de 2006. Dos 40 participantes que iniciaram
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o programa permanecem 27. Com base nos resultados da avaliação serão
nomeados em meados de 2006 juízes, procuradores e defensores à
experiência para trabalharem com os agentes de tribunal internacionais
durante um ano. A nomeação oficial de juízes, procuradores e
defensores nacionais está agendada para meados de 2007, com a
conclusão da fase provisória. Um segundo grupo de 15 candidatos já
iniciou formação no CFJ. Em preparação para o encerramento da
UNOTIL em Maio de 2006, o PSJ assumiu a responsabilidade pelo
financiamento dos postos internacionais de sete juízes, quatro
procuradores, quatro defensores e dois escrivães de tribunal, com o
intuito de manter o funcionamento dos tribunais até que os profissionais
nacionais concluam a sua formação. De um orçamento de USD 10.3
milhões ao longo de três anos, foram comprometidos até à data USD 3
milhões. É esperado que seja garantido em breve um montante
semelhante, o qual deverá permitir a continuação do projecto. Será vital,
contudo, obter financiamento para o restante até 2007.
A gestão das eleições de
2007 irá requerer
capacitação e pareceres
técnicos.

Os preparativos para as eleições Parlamentares e Presidenciais de
2007 criaram uma necessidade emergente de capacitação. Terão de ser
tomadas decisões políticas em relação à concepção do sistema eleitoral e
do número de constituências, o que poderá ser melhor feito através de
discussões políticas amplas envolvendo todos os partidos políticos, de
modo a criar consenso e a garantir a credibilidade e a legitimidade do
processo eleitoral. Serão também necessários pareceres técnicos para a
elaboração da lei eleitoral e para tratar das questões legais à medida que
estas vão surgindo. Para que a Comissão Nacional de Eleições (CNE)
seja eficaz, são precisos mais funcionários eleitorais, mais formação,
mais equipamento e mais materiais. Os poucos dias de formação
prestados para as eleições locais de 2005 revelaram-se insuficientes,
embora os observadores tenham notado melhorias significativas ao
longo do curso de 18 meses das eleições locais. Reconhecendo as
responsabilidades associadas com a implementação de eleições
democráticas, o Governo solicitou que o desenvolvimento de um quadro
legal eleitoral e a provisão de recursos adequados fossem integrados no
seu próximo programa anual e reflectidos na matriz de resultados do
PAC II.
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Anexo 1: Estado do PAC I (AF2006) Acções Originais Programadas

PAC
I

Resultados/Indicadores e Objectivos 12

Completado
até 31 de
Março 13

Em Curso 14

Reprogramado
para o PAC II
(R) ou
eliminado
(D) 15

Secção A.1. Instituições de Fiscalização do Fortalecimento da Governação
A.1.1

Nomeado o Provedor (nos fins de Setembro)
Secção A.2: Governance – Funções Fundamentais da Governação

A.2.1

A.2.2

Apoio adequado, a tempo inteiro à harmonização de leis (nos fins de
Setembro)
Submetido ao Conselho de Ministros o esboço de proposta para o
processo político e administrativo (nos fins de Dezembro)

R

Desenvolvidos o manual e as linhas mestras das novas políticas e do
processo administrativo para todos as entidades relevantes

R

Foram publicados no “site” da GIG 10 relatórios de investigações,
resumidos (nos fins de Setembro)
Foram publicados no “site” da GIG 5 relatórios de investigações,
resumidos nos fins de Dezembro)
O GIG iniciou no mínimo 6 novas investigações (nos fins de
Dezembro)
A lei orgânica do GIG foi aprovada pelo Conselho de Ministros,
incluindo as competências, requisitos de reportagem e referência de
casos criminais (nos fins de Dezembro)
Finalizado o TR para opções de estudo sobre os instrumentos de
integridade incluindo receitas e bens de raiz, (nos fins de Setembro)
Estudo de opções apresentado ao Conselho de Ministros (nos fins de
Dezembro)

A.2.3

Finalizado um estudo de transição dos TR sobre os preparativos de
auditoria (nos fins de Setembro)
Foi submetido ao Tribunal de Recursos e ao Conselho de Ministros um
estudo provisório (nos fins de Dezembro)

A.2.4

R

A agenda dos encontros entre o Governo e os orgãos de comunicação
social, e a sociedade civil, a ser cumprida (nos fins de Setembro )
O “Press Release” do Conselho de Ministros que esteva disponível em
Tetum (nos fins de Setembro) necessita ser re-instituído.
Foi preparado e sujeito a consultas o esboço da estrutura preliminar
sobre a liberdade de informação (nos fins de Dezembro)

A.2.5

Os elementos da Junta Consultivo foram nomeados e o Conselho está
operacional (nos fins de Setembro)
Foi recrutado pessoal adequado para o ETRS e a Unidade de
Macroeconomia (nos fins de Setembro)

R

Conselho Consultivo nomeado e operacional (nos fins de Dezembro)
Elaborado um programa de capacitação de competências de 5 anos, para
lidar com os impostos do petróleo 5 (no final de Dezembro)

12

Os resultados e indicadores descritos aqui, são da Matriz de Resultados original (da Missão de Março de 2005). Por favor
ver a Secção D: PAC I – Actualizações, para as actividades revistas .
13
Actividades que foram finalizadas ou que se espera que o sejam até 31 de Março de 2006.
14
Actividades que começaram/vão começaram o se expera que estejam acabadas até 30 de Junho de 2006.
15
Actividades a serem reprogramadas para o PAC II (R) ou eliminadas.
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Secção A.3: Governação – Gestão do Sector Público
A.3.1

A.3.2

Foi submetido ao Conselho de Ministros um estudo aprofundado sobre
opções selecionadas sobre a governação local (no final de Setembro)
O Conselho de Ministros aprovou uma proposta definido as
responsabilidades, funções, composição e dimensões da nova estrutura
descentralizada. (nos fins de Dezembro)

R

Foi submetido ao Conselho de Ministros e aprovado o manual sobres os
procedimentos disciplinares (no final de Setembro/Dezembro)

R

Os conselheiros técnicos estão colocados para o desenvolvimento de
carreiras e estrutura de pagamentos. (nos fins de Setembro)

A.3.3

Foi aprovada a regulamentação sobre a fiscalização da contabilidade.
(nosfins de Dezembro )

R

Aprovada a regulamentação sobre os critérios e processos imparciais
para a avaliação dos funcionários públicos (nos fins de Dezembro)

R

Foram assegurados fundos DP, para o PMIS (nos fins de Setembro)
O vencedor dos PMIS começou a sua implementação (nos fins de
Setembro)
Implementação dos PMIS (25 % dos dados sobre os funcionários
públicos introduzidos nos PMIS) (nos fins de Dezembro)

A.3.4

Começo dos QMRs incluindo a secção sobre os obstáculos ao
desempenho, e a solução de problemas (nos finais de Setembro)
Finalizados os planos dos censos dos LSMS, PPA, Suco e o
mapameanto da pobreza. (nos finais de Setembro)
Foram mobilizados e disponibilizados os recursos para a avaliação da
pobreza (nos finais de Dezembro)
Finalizados os testes do LSMS (nos finais de Dezembro)
Completada a preparação do trabalho de campo (para avaliação
participatória) (nos fins de Dezembro)
Foi finalizada a revisão do protocolo do PDN e em processamento (nos
finais de Setembro/Dezembro)

A.3.5

R

O género foi integrado nos PIS (nos fins de Setembro)
Os funcionários do NDPEAC fram equipados com instrumentos de GM
(nos fins de Setembro)
Foram identificadas questões chave relacionadas com o genéro, através
de análises de dados desagregados referentes ao sexo, do Ministério da
Saúde e do Ministério da Educação. (by end Dec)
Secção A.4: Governação – Fortalecimento do Sector da Justiça

A.4.1

Finalizado o recrutamento de recursos humanos e, o plano de sucessão.
Estabelecido um mecanismo de financiamento, identificados os
dadores, e conseguidos os empenhamentos essenciais para o AF 2006
(nos fins de Setembro)
Finalizado o plano de desenvolvimento a longo termo dos recursos
humanos (nos fins de Dezembro 05)
Decorre o treino de 27 agentes de tribunal através do CTJ (nos fins de
Junho 06)
Começado o processo de elaboraçã do sistema de gestão de casos,
baseado nos processos civis e criminais existents (nos fins de Setembro)
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Decorrem os reforços dos procedimentos baseados nos novos códigos
de procedimento (nos fins de Setembro).
Finalizada a elaboração do sistema de gestão de casos (nos fins de
Dezembro)

R

Publicadas estatísticas tri-mestrais sobre as acções judiciais, tribunal e
prisão. (nos fins de Dezembro)
Recrutamento de pessoal administrativo para o GPG (nos fins de
Setembro)

R

Foi revisto o Sistema de Nomeações para os Casos (nos fins de
Setembro)
Iniciado o treino dos funcionários (nos fins de Dezembro)
Nomeado o SCPP (nos fins de Dezembro)
Iniciado o desenvolvimento de políticas de melhoramento
administrativo, financeiro e aprovisionamento para o CoA, Min.Justiça,
e GPG (nos fins de Setembro)

R

Colaboração com o Min. Plano e das Finanças para melhorar a gestão
das despesas. (nos fins de Dezembro)
Agendas semanais do tribunal afixadas em todos os tribunais. (nos fins
de Dezembro)
Efectuadas analyses de casos de GBV (nos fins de Setembro)

R

Aprovada pelo Conselho de Ministros o esboço da lei sobre a violência
doméstica e apresentada ao Parlamento (nos fins de Setembro)

R

Completado o plano para treinar elementos femininos como agentes de
tribunal (nos fins de Dezembro)
Recrutados 13 assistentes de defensor público (nos fins de Setembro)
Ininciado o treino dos assistentes de defensor público no CTJ (nos fins
de Serembro)

R

Foi estabelecido conforme definido na lei, o orgão disciplinar para os
defensores públicos (nos fins de Dezembro)
Finalizado o plano de informação pública sobre as funções dos
Defensores Públicos (nos fins de Dezembro)
Iniciada a compilação de leis (nos fins de Serembro)

R

Iniciada a criação dos abstractos das leis (nos fins de Setembro)

R

Completado o plano de informação pública (nos fins de Setembro)
Visitas a 20 distritos/sub-distritos (nos fins de Dezembro)
Informação pública sobre as leis relacionadas com o desenvolvimento
do sector privado, com o Vice-Ministro para o Desenvolvimento e Meio
(nos fins de Dezembro)
Secçãp A.5: Governação – Fortalecimento dos Serviços de Polícia
A.5.1

A estratégia de treino inclui a sensibilização para o género e para os
princípios orientados para a comunidade (nos fins de Setembro)
Avaliação e revisãos dos cursos de treino, políticas e, procedimentos
para assegurar princípios COP e e inclusão da sensibilidade sobre o
género em todas as políticas, procedimentos e cursos de treino da (em
fins de Dezembro)
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Decorre o treinamento sobre o Policiamento Orientado para a
Comunidade e a sensibilidade dos género.
Estão a operatr em quarto locais de teste, programas de sensibilização
comunitários e mecanismos de consulta comunitária (nos fins de
Dezembro )
A.5.2

Promulgação da Lei sobre a Disciplina da Polícia (nos fins de
Setembro)
Consulta aos parceiros sobre a comissão de revisão incluindo a
sociedade civil e o Provedor (nos fins de Setembro)
Colocados sobre revisão os procedimentos e políticas do Gabinete de
Ética Profissional (GEP) da PNTL para reflectir a lei sobre a disciplina
(nos fins de Dezembro)
Foram identificadas e documentadas as necessidades de pessoal e
treinamentio para o GEP (nos fins de Dezembro)
Completada a revisão das Políticas e Procedimentos do GEP (nos fins
de Março)
Os procedimentos e políticas do (PEDU) estão a ser revistos para
reflectirem a Lei da Disciplina (nos fins de Dezembro)
Efectuada uma revisão das investigações sobre queixas sobre a polícia.
(nos fins de Março)
Foram iniciadas investigaçõess por uma comissão independente onde
apropriado (nos fins de Março)
Decorre o treino dos elementos do GET da PNTL (nos fins de Março)
Estabelecidos mecanismos de ligação com o Provedor (nos fins de
Dezembro)#
Estabelecidos mecanismos de ligação entre entre a Unidade Nacional de
Investigação e o Gabinete do Provedor (nos fins de Março)#
Desenvolvido e esboçado o perfil da política baseado em consultas com
os parceiros e (nos fins de Dezembro Dec)
O esboço da política revisto com os parceiros (nos fins de Dezembro)
Continuação das consultas aos parceiros (nos fins de Março)
Iniciou-se o processo de desenvolvimento de um Manual para a PNTL
Identificação da abordagem mais apropriada para a ligação e
coordenação (nos fins de Setembro)
Estabelecidos os mecanismos (nos fins de Março)

A.5.3

Identificada e completado o perfil da elaboração simplificada de
objectivos e componentes para o estudo de casos sobre o género (nos
fins de Setembro)
Caso de estudo parte I: completada a análise do género na PNTL (nos
fins de Dezembro)
Secção A.6 : Governação – Gestão de Planeamento e Despesas Públicas

A.6.1

Programa de Capacitação finalizado e aprovado pelo Governo de Timor
Leste (nos fins de Setembro)
Comfirmados os preparativos de implementação do programa de
capacitação. (nos fins de Dezembro)
Chegou-se a acordo sobre os preparativos substitutes para os postos
críticos de uma AT (nos fins de Setembro)
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Escritas e aprovadas as descrições das tarefas para os postos críticos, e o
processo de recrutamento acordado (nos finais de Dezembro)
A.6.2

Números Sectoriais do AF2006 dos Dadores, por classificação
económica com indicativo de empenhos a médio prazo commitments
(nos fins de Setembro)

D

Funcionários Chave e Sistemas acordados devem estar colocados para a
delegação ser efectiva (nos fins de Setembro)

R

Submetido ao Conselho de Ministros ao Decreto Lei sobre o
Aprovisionamento (nos fns de Setembro)
Conselho de Ministros aprova o Decreto Lei sobre o Aprovisionamento
(nos fns de Dezembro)
Publicado o Orçamento do AF2006, disponível no “site” do Governo e
distribuído pelos distritos. (nos fins de Setembro)
Publicadas as contas verificadas do AF 2005 , disponíveis no “site” do
Governo e distribuídas pelos distritos. (nos fins de Março)
Relatório semestral sobre as despesas face aos orçamentos do MAFP,
Min.Saúde, Min.Educação e Min.bras Públicas (nos fins de Dezembro)
Acordo sobre regras melhoradas para o acesso dos distritos aos recursos
(nos fins de Dezembro)
A.6.3

R

Auditoria exterana das contas do Estado para o AF04-05 a decorrerem
(nos fins de Setembro)
Publicada e enviada ao Parlamento e DAs a Execução do Orçamento do
TM1 DAs (nos fins de Dezembro)
Submetidos ao Governo o relatório dos auditors e a Carta de Gestão
(nos fins de Dezembro)
Publcado o Guia dos Cidadãos para o Orçamento (nos fins de
Dezembro)
Secção B.1 : Prestação de Serviços Na Redução da Pobreza – Saúde

B.1.1

Taxa de DPT3 46% e taxa de sarampo: 46% (nos fins de Dezembro)
Percentagem de partos assistidos por pessoal de saúde treinado: 29%
em 31 de Dezembro Dec 31 (nos fins de Dezembro)
Taxa de visitas ao Ambulatório, “per capita” 2.07 (nos fins de
Dezembro)

B.1.2

Gastos hospitalares ingual ou menor que 40% do do orçamento
recurrente da CFET (nos fins de Dezembro)
Finalizado o plano de acitividade hospitalar inicial do AF05/06, com
base no pacote de services inicial e no mecanisno de supervisão aceite
(nos fins de Setembro)
Revisão das AAP hospitalares e acções acordadas do 1° Trimestre (nos
fins de Dezembro)
Finalizado o Pacote de Serviços Hospitalares (nos fins de Dezembro)
Finalizar as AAP hospitalares do AF07 utilizando o pacote de serviços
revisto (nos fins de Dezembro)
Orçamentos dos Dadores fornecidos por projecto no formato aceite (nos
fins de Dezembro)
Seguimento dos relatórios de fiscalização do DHP e identificação de
acçõe e apoio necessário para enfrentar os problemas de implementação
(nos fins de Setembro)
Elaborados e divulgados mecanismos de relato semestrais. (nos fins de
Dezembro)
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Seguimento da implementação do DHP e identificação e apoio para as
questões de implementação. implementation issues (nos fins de
Dezembro)
Reuniões trimestrais do Min.Saúde e do DHO para revisão dos
relatórios . (nos fins de Dezembro)
B.1.3

Finalizados os TR iniciais para a revisão organizacional do Min.Saúde
(nos fins de Setembro)
Secçã B.2 : Prestação de Serviços Na Redução da Pobreza – Educação

B.2.1

Esboçado, aprovado e, iniciada a primeira fase do plano de Acção de
Capacitação (nos fins de Dezembro) que será completado nos fins de
Junho 06
Plano e acção UPC esboçado e em implementação (em fins de
Dezembro)
Aprovado o plano de reorganização (nos fins de Dezembro) Espera-se
que seja aprovado no final de Março 06

B.2.2

Recrutado o pessoal técnico (nos fins de Setembro)
Aprovados e implementados os TR para a revisão da política financeira
das esolas (em fins de Dezembro) serão completados em fins de Março
06
Preparado o plano de trabalho para melhorar as taxas de execução do
orçamento; identificada a AT e preparado o plano de treino no emprego
(nos fins de Dezembro)

B.2.3

Iniciadas discussões internas sobre o treino de professores para classes
multi-nível. (nos fins de Setembro)
Esboçado o Plano de Acção UPC (nos fins de Setembro)
Aprovado o progama de treino abrangente revisto para professores (nos
fins de Dezembro) o progama de treino abrangente revisto para
professores esboçado nos finais de Junho 06. No fim de Março:
Esboçado o quadro de competencies dos Professores
Esboçada e analizada pelo Min.Educação a política sobre o material
escolar (nos fins de Dezembro) esperada nos fins de Março.
Secção B.3 : Prestação de Serviços Na Redução da Pobreza – Infrastructureas - Energia

B.3.1

Assegurada a AT para a preparação da estratégia de relatórios (nos fins
de Setembro Sept)
Controlo central dos sistemas rurais (nos fins de Setembro)

R

Preparado e aprovado um plano de recuperação (nos fins de Dezembro)
20% dos sistemas comunitários em operação (nos fins de Dezembro)

R

Finalizada a elaboração de testes de modelos de negócio de
electrificação em dois distritos
B.3.2

Estabelecida a monitorização das perdas do sistema e mobilizadas as
equipas de detecção de Roubos (nos fins de Setembro)
Plano para o pagamento atempado das taxas governamentais (nos fins
de Setembro)

B.3.3

Desenvolvida e implementada a Política e o Plano de aquisição,
armazenamento e distribuição às centrais geradoras de combustível para
a geração de electricidade (nos fins de Setembro)

B.3.4

Acordo sobre a agenda/arranjos logísticos para a implementação do
Estudo Regulador Legal e Institucional (nos fins de Dezembro)
Secção B.3 : Prestação de Serviços Na Redução da Pobreza – Infrastructureas - Transportes
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B.3.5

Construção (reabilitação) e manutenção de estradas, pontes e margens
de rios (em Dez. 31): (i) Foram rodados todos os engenheiros regionais
do Min.Obras Públicas; (ii) acordados prazos de enterega de
aprovisionamento com a Divisão de Aprovisionamento do Min.Plano e
das Finanças

B.3.6

Fortalecida a industria de construção local

B.3.7

Five road strategy/investment program (by Dec. 31): (i) Agreement on
Road Sector Improvement Project feasibility study recommendations;
(ii) Time-bound implementation program agreed

D

Secção B.3 : Prestação de Serviços Na Redução da Pobreza – Infrastructureas – Fornecimento de Água e Saneamento

B.3.8

Estrutura legal e institucional para água e saneamento (em 31 de
Dezembro): (i) Preparações para se mobilizar consultores para o
projecto de desenvolvimento de capacitação de sectores de
infrastruturas e para o plano de desenvolvimento do plano de
organizacional do

B.3.9

Estabelecer sistemas padronizados de desempenho do DNAS (em 31 de
Dezembro): (i) Preparação do teste do sistema padronizado

B.3.10

Melhorar os fornecimentos de água e saneamento aos moradores e
comerciantes de Timor-Leste (em 31 de Dezembro): (i) O esboço do
relatório do PIS de Água e Saneamento para o AF07 descreve uma
estrutura política para definir os níveis/objectivos de AS

B.3.11

Melhorar a gestão das agues residuais de esgoto e a gestão de resíduios
sólidos (a drenagem urbana já não é da responsailidade do DNAS (nos
(by end Dec)]: (i) O esboço do relatório do PIS de Água e Saneamento
para o AF07 descreve uma estrutura política para definir os níveis de
serviços /objectivos de GAR e GRS.
Secção B.4 : Prestação de Serviços Na Redução da Pobreza – Grupos Vulneráveis (Questões dos Veteranos)

B.4.1

Finalizado o registo dos veteranos da resistêbcia civil no âmbito do
CAQR (nos fins de Setembro)
Aprovada pelo parlamento a Lei dos Veteranos, incluindo a base de
dados
Iniciadas medidas de econhecimento, conforme definidas na lei

R

Iniciada a definição de políticas e programas de veteranos pelo DNV,
de acordo com a lei, (em fins de Dezembro)

R

A Base de Dados (CAAC-CAVF e CAQR) transferida para o DNV
(nos fins de Dezembro)
Finalizado um estudo para um projecto de habitação (nos fins de
dezembro)
Desenvolvimento de treinamento profissional para os funcionários do
DNV (nos fins de Dezembro)
Secção C.1 : Criação de Empregos – Desenvolvimento Sectorial
C.1.1

Continuação do treino preparatório para trabalhadores migrantes (nos
fins de Setembro)
monitorizado o número de trabalhadores estranjeiros por sector (em fins
de Dezembro)

C.1.2

4 Reuniões entre o Governo e Grupos de Trabalho PS (nos fins de
Setembro)
Efectuado um forum de negócios, resultando no aumento da
sensibilização sobre os procedimentos e desafios. (nos fins de
Dezembro)
Notarização e registo das funções assunidas pelo Min.Justiça e o BRU
(nos fins de Setembro)

R

36

Adoptado, pelo Min.Justiça, o sistema nternacional de classificação de
negócios (em fins de Dezembro)

D 16

Esboçada a lei sobre o “leasing” de equipamentos (em fins de
Dezembro)
C.1.3

Continuado o treino em empresariado, através de BDCs e treino por
organizações privadas, instituições educacionais secundárias e terciárias
(em fins de Setembro)

C.1.4

Estabelecido o sistema de gestão de informação sobre o investimento
estranjeiro e doméstico. (nos fins de Setembro)

R

R

IEPA totalmente operacional com a autorização do Min.Justiça (em fins
de Dezembro)
C.1.5

C.1.6

Programa de Manutenção de Estradas Baseado nas Comunidades a
inscrever-se muito bem nas estatísticas (nos fins de Setembro)
A Lei e Terras foi submetida ao Parlamento Nacional e aprovada (nos
fins de Setembro) 17:

R

1) Implementação do Sistema Registo de Propriedades

R

2) Direitos de Propriedade e Restituição de Títulos
3) Proprietários Estranjeiros em Conformidade com a Constituição

R

Relatórios de pesquisa sobre Recursos Naturais e Uso Agrícola das
Terras completado (em fins de Setembro)

R

Foi enviado ao Conselho de Ministros o esboço do Decreto Lei sobre a
Lei do Cadastro (em fins de Dezembro)

R

Esboço da política e, proposta de administração e venda de
propriedades do Estado (em fins de Dezembro)

R

Secção C.2 : Criação de Empregos – Agricultura
C.2.1

Finalizada a
Política e Leis
em progresso

Revisão da Política e Estratégia Florestal em curso (em fins de
Setembro)
Elaboração da base de dados do MIS em progresso (em fins de
Setembro)

R

Sistema de Monitorização da segurança alimentar inserido na base de
dados do MIS (em fins de Dezembro)

R

Estabelecido o protocolo para a recolha de dados sobre a segurança
alimentar (em fins de Dezembro)
R

Vistorias base e sazonais em progresso (em fins de Dezembro)

C.2.2

C.2.3

Iniciada a emissão de licensas para barcos (em fins de Setembro)

Pesca de alto
mar

Em curso o
lincesiamento
artesanal

Elaborado e aceite o sistema MCS, treino em curso e desenvolvidas as
bases de dados (em fins de Dezembro)

MCS system
designed and
(y June 06

R

Exame de modelos nternacionais de extensão de serviços numa base
integrada para a bacia hidrográfica (em fins de Setembro)

Ongoing

R

Elaborados Estudos de Teste (em fins de Dezembro)

Em curso

R

Esboço de Protocolos Nacionais para materiais de plantação em
progresso (em fins de Dezembro)

R – necessita
de legislação

Analisados e publicados os resultados da colheita de 2004-05 (em fins
de Setembro)

16
17

Testa tarefa foi trnsferida para o Min.Defesa – em curso.
1), 2), e 3) serão fundidas como uma única lei.
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Materiais de Plantação para 2005-06 em armazém (em fins de
Setembro)
Está em progresso a elaboração da extensão do programa para
agricultures (em fins de Setembro)
Consultas / planeamento para o programa de testes de 2005-06 (em fins
de Dezembro)
Estãp a ser distruibuidas novas variedades (em fins de Dezembro)
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Anexo 2: Segundo Programa de Apoio Consolidado, ESBOÇO Matriz de Resultados AF2007
Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

GOVERNANCE – ENSURING ELECTORAL ACCOUNTABILITY
• Reforçada a
Democracia e uma
transferência para
o novo mandato,
eficiente e eficaz.

Assegurar a
contabilidade eleitoral
(PDN págs. 21,22)

• Eleições Gerais
efectuadas de
acordo com a
Constituição e a
Lei Eleitoral

• A política e o
processo
legislativo seguido
por todas as
entidades
• Aprovadas todas
as leis orgânicas
que sejam
necessarias pelos
Ministérios
aprovadas

A.1.1 Aumentar a
sensibilização, sobre os
direitos e respeito pela
regra da lei, nos
cidadãos, defender os
cidadãos do abuso dos
poderes da
administração
pública; e
salvaguardá-los contra
a coorupção e
nepotismo. and
safeguard
(PDN págs 109 e 111112)

• Gabinete do
provedor
totalmente
operacional: o
complemento de
pessoal aumentado
e aprovado pelo
Parlamento, o
Gabinete
totalmente
equipado e as
capacidades
operacionais
desenvolvidas.

• Finalização do
recrutamento dos
funcionários e
treino continuado
dos funcionários
novos e dos já
existentes
• Aumentada a
cooperação dos
mandates com os
parceiros
institucionais

• Aumentado o
acesso à
informação
relacionada com os
direitos dos
cidadãos.
• Aumentado em
todo o país a
compreensão das
funções do
Provedor.

• Estabelecida a
ligação com
parceiros
institucionais:
GIG, Gabinete do
Procurador Geral,
PNTL, etc

• Treino em
Serviços
selecionados:
PNTL, Prisões,
FDTL, Alfândega

• Abertura de
Escritórios
Distritais, apoiados
por aumentos de
funcionários e de
instalações.

Ministério da
Administração Estatal

• Aprovados pelo
Conselho de Ministro
os esboços das leis
eleitorais; submetidas
ao Parlamento
Nacional e
disponíveis
públicamente para
discussão s
• Disponibilizar os
recursos para as
Ekeições Gerais no
âmbito do orçamento
nacional

• As Leis Eleitorais
aprovadas pelo
Parlamento
Nacional r
promulgadas pelo
Presidente.
• Treinados os
funcionários

• Finalizada a
Eleição para o
Parlamento
Nacional

• Finalizada a Eleição
para o Presidente

• Fortalecer a boa
governação e
esforços anticorrupção.
• Estabelecer uma
biblioteca
• O Gabinete do
Provedor, capaz de
tomar as acções
apropriadas sobre
todas as queixas
públicas

• Operacionalizar a
monitorização dos
Direitos Humanos
• O relatório annual
submetido ao
Parlamento.

SECÇÃO A.1: GOVERNAÇÃO – FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Gabinete do
Provedor de
Direitos
hmanos e
Justiça
(BM; USAID)

• Estabelecer a
estrutura para a
cooperação com os
parceiros
institucionais e
desenvolver
seminários conjuntos.
• Estabelecidos os
sistemas de
monitorização dos
Direitos Humanos
nas 3 prisões e nos
Distritos.

• Acordado o
Memorando de
Entendimento sobre
os Procedimentos,
com os parceiros
institucionais
• Completado o
treino para as
agencies
governamentais:
PNTL, Prisões,
FDTL, Alfândega,
etc

• Develop information
materials
• Basic operating
equipment fully
procured and
installed

• Finalizado o
recrutamento de
pessoal e o gabinete
totalmente
equipado

1

Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
• Desenvolvimento
de campanhas de
educação e
informação e os
seus materiais.

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• Capanhas de
informação
continuadas e
alcance público
nos distritos e em
Dili.

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

• Efectuadas
investigações anticorrupção.

• Completados os
procedimentos e
manuais

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

• Número de
queixas ecebidas
comparado com o
número de acções
tomadas.
SECTION A.2: GOVERNANCE – CORE GOVERNMENT FUNCTIONS
A.2.1.a: Assegurar a
implementação do
prgrama legislativo
annual;
A.2.1.b Entidades do
Estado e Ministérios a
operar
consistentemente e
numa base legal
(PDN pág. 119)

• Aprovados a
política e o
processo
legislativo
• O Gabinete do
Procurador Geral e
o GIG a operar
com plenos
poderes, os
ministérios com
plenos poderes
para efectuarem as
suas funções.

• A política e o
processo
legislativo seguido
por todas as
entidades
• Aprovadas todas
as leris necessaries
pelos Ministérios.

• Estabelecida uma
agenda legislative
clara reflectindo as
prioridades do
Coselho de
Ministros ;
disponibilidade
dos esboços de lei
e consultas sobre
as leis chave
• Todas as entidades
com plenos
poderes e a operar
numa base
consistente e legal

SEConMinistr
os
(UNDP,
AusAID)

• Estabelecido um
Grupo Técnico de
Trabalho no âmbito
do SEConMinistros
para desenvolver o
processo legislativo.

• Esboço da política
e do processo
legislativo
submetido ao
Conselho de
Ministros.
• Desenvolvido um
manual e orientação
para as novas
políticas e processo
legislativo.
• Decretadas as leis
orgânicas mais
urgentes

• SECon.Ministros
orenta/informa os
Ministérios sobre o
processo
legislativo,
seguindo as
prioridades do
Con.Mnistros,
qualidade do
conteúdo da
política e
necessidade de
consulta nas leis
importantes.

• O programa
legislativo é
agendado e as
prioridades
estabelecidas
• Decretadas todas as
leis orgânicas
necessaries para os
Ministérios.
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)
A.2.2: Criar um
serviço público
pequeno, eficaz e
efeciente livre de
corrupção e
nepotismo..
(PND págs 21, 107,
138)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
• Aprovada a Lei
Orgânica do
Gabinete do
Inspector Geral
• Publicados e
largamente
divulgados os
relatórios sobre
investigações,
inspecções, e as
respectvas
medidas
correctives.
• O GIG desenvolve
um programa de
inspecção baseado
no risco assim que
a Lei Orgânica for
aprovada,
conferindo-lhe
novos poderes.
• Completado o
estudo de opções
de receita e registo
de bens de raiz e
outros
instrumentos para
lutar contra a
corrupção em
Timor-Leste.
• Discutidao
largamente o
regime de registo
de bens de raiz, na
totalidade das
prioridades do
Governo para o
melhoramento da
integridade

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• Quatro relatórios
por trimester,
sobre
investigações,
auditorias e
inspecções
finalizados,
seguidos da
monitorização da
implementação das
recomendações.
• O GIG inicia 3
investigações.
• O GIG refere
casos ao PG onde
necessário.
• Vagas preenchidas
e o treino de
melhoramento do
pessoal
continuado.
• Publicado e
discutido, no seio
do Governo e da
sociedade civil as
recomendações do
Conselho de
Ministros e (se
necessário) esboço
de lei no
Parlamento
• Estabelecido o
registo de bens de
raiz para os
Membros do
Conselho
Consultivo do
Fundo de
Investimentos do
Petróleo.

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

• O GIG reforça a
sua integridade e
responsbilidade
através de
inspecções e
investigações, as
suas
recomendações
são implementadas
e os relatórios
publicados.

Gabinete do
Inspector
Geral
(BM; UNDP)

• Aprovada Lei
Orgânica do GIG
pelo Con.Ministros,
incluindo as
competencies,
necessidades de
relatórios e referência
a casos criminais.
• O GIG treina
Inspectores nos
Ministérios paralelos
sobre as técnicas
padrão de
investigação.
• Relatórios
publicados em Tetum
NB: todos os items
referents ao programa
de inspeccao depende
da lei organica

• O GIG desenvolve
um programa
inicial de inspecção
nos Ministérios,
baseado no risco.
• Efectuados, no
mínimo, dois
seminários nos
escritórios
distritais, sobre a
transparência, a
responsabilidade e
métodos anticorrupção

• O GIG inicia, no
mínimo duas
inspecções em
Ministérios, de
acordo com o
programa baseado
no risco.

• Completada a
inspecção de um
Misnistério, os
resultados discutidos
e as acções de
saneamento
acordadas; iniciadas
duas novas
inspecções.
• Efectuados, no
mínimo, dois
seminários nos
escritórios distritais,
sobre a
transparência, a
responsabilidade e
métodos anticorrupção

• Estabelecido e
aplicado m sistema
de verificação para
divulgação sobre
Membros do
Governo
seleccionados.

Ministério da
Administraçã
o Estatal
(MAE)
InspectorGeral
(BM)

• Esboçar o Estudo dos
Instrumentos das
Opções de
Integridade com o
MAE e outros
ministérios relevantes
antes da sua
submissão ao
Con.Ministros.

• Publicado e
discutido o estudo,
junto da sociedade
civil, MAE e
Inspector Geral, e
enviado para
submissão ao
Conselho de
Ministros sobre os
Instrumentos da
Integridade e O
Registo de Bens de
Raiz.

• Desenvolvidas
regras para o
Registo de Bens de
Raiz e outras
medidadas de
integridade
aprovadas.

• Estabelecido o
Registo de Bens de
Raiz para os
Membros do
Conselho Consultivo
do Fundo de
Investimento do
Petróleo.
• Iniciada a
implementação de
quaisquer outros
registos de bens e
medidas de
ntegridade
aprovadas.
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)
A.2.3: Assegurar a
fiscalização dos fundos
públicos através de
auditorias
independentes.
(PDN págs 5, 24, 5963)

A.2.4 Treinar uma
comunicação social
responsável,
independente e eficaz
(PDN págs 107,109

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
• Decidida a
transferência de
preparativos para
auditorias externas
ao Tesouro,
estabelecida uma
Comissão de
Auditoria,
contratados os
serviços, e iniciada
a criação do
suporte legal para
a gestão do
contracto externo
de auditoria.
• O Governo inicia a
discussão sobre as
questões dos
orgãos de
comunicação
social e liberdade
de informação,
com os jornalistas
mais
proeminentes,
proprietários de
orgãos de
comunicação e
público em geral
• O Governo opera
de forma cada vez
mais transparente.

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• Aumentada a
capacidade do
Tribunal de
Recursos para
tartar das
auditrorias.
• Auditoria
programada de
forma a não
perturbar o
Governo
• Iniciado o exame
da cobertura da
auditoria.
• Estabelecido um
processo de
emissão mensal de
boletins de
imprensa pelo
Giverno.
• Disponível uma
estrutura de
Liberdade de
Informação.

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

• Efectuados os
arranjos para a
auditoria externa,
com a contratação
da continuidade de
serviços, se
necessários,
estabelecida a
Comissão de
Auditoria,
presidida pelo
Presidente do
Tribunal de
Recursos.

Tribunal de
Recursos /
MPF
(BM)

• Submetido e
discutido o esboço do
relatório sobre a
transição.

• Submetido ao
Presidente do
Tribunal de
Recursos e ao
Conselho de
Ministros, o
relatório final sobre
o estudo da
transição Final

• Aceites e
contratadosos
services referents a
quaisquer propostas
exequíveis sobre a
auditoria para
2005-06
• Nomeada a
Comissão de
Auditoria.

• A Comissão de
Auditoria em 07/08
auditar e capacitar
um programa de
desenvolvimento.

• Desenvolvida a
implementada a
estrutura legal da
liberdade de
informação. L

Minisro da
Presidência
do Conselho
de Ministros.

• Agenda das reuniões
entre o Governo e os
orgãos de
comunicação, e a
sociedade civil em
curso.
• Informação à
imprensa do Conslho
de Ministros
disponível em Tétum.
• Treino técnico GIO
sobre comunicações
para cada Ministério.
• Adjudicação para o
treino em
comunicações
alargada aos distritos
e sub-distritos.

• Nomeado um
conselheiro legal
para o esboço da lei
dos orgãos de
comunicação.
• Estabelecida a
Comissão do
Esboço para
preparar a estrutura
da Liberdade de
Informação e as
linhas de orientação
para todas as
Entidades do
Estado e divulgação
ao público
incluindo ao nível
de aldeia.

• Efectuadas
consultas
prelimiares sobre o
esboço da estrutura
e política para a
divulgação da
informação.
• Continuam a estar
disponíveis
comunicações à
imprensa do
Conselho de
Ministros, em
Tétum.

• Sessões de
esclarecimento sobre
as reuniões do
Conselho de
Ministros efectuadas
através da radio.
• AO Jornal da
República disponível
em Tétum.
• Acesso à rádio e TV
alargado às
populaces rurais.
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)
A.2.5 Gerir
efectivamente as
receitas do petróleo e
gás e poupanças para
benefício das futures
gerações. (PDN págs 7,
24, 30, 67, 78-79, 8991, 213)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
• Implementar com
sucesso o Fundo
do Petróleo a a
política de
poupança.
• Fortalecer as
competencies,
número de pessoal.
E apoio
internacional para
o a Divisão de
Receitas do SRTL
do Mar de Timor,
Departamento de
Economia e
Política Fiscal do
MPF (antigaUnidade de
Macroecónomia);
ABP; e Parlamento

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• As decisões chave
do Fundo do
Petróleo e suas
questões,
exolicadas nos
relatórios sobre o
Orçamento, do
IAB, da ABP, e do
Conselho
Consultivo.
• A divulgação
pública de
informação e
consultas sobre o
Fundo do Petróleo,
incluindo
informações à
imptrensa em
tempo útil sobre as
retiradas do Fundo
de Petróleo,
concordando com
as políticas de
divugação de
informação do
Governo.
• Programa de
capacitação de
competências em
implementação.

Efeitos Esperados
(AF07-08)
• Implementar com
sucesso o Fundo
do Petróleo e a
política de
poupança,
canalizando as
despesas
autorizadas apenas
através do
orçamento
aprovado pelo
Parlamento para o
benefício das
gerações actual e
futuras.
• Recolha efectiva
das receitas do
Mar de Timor.

Agência/
Dador
Responsável
MPF, APB,
Parlamentp,
Conselho
Consultivo
IAB
(Parceiros
do
Desenvolvime
nto)

Realizado em
30 de SET 2006
• Estratégia de 5 anos
para recrutamento e
treino adoptada
atempatadamente pela
Política do Dept. de
Econ. e Finanças
incluindo o pessoal das
políticas
macroeconómicas,
fiscais e de impostos.
• Nomeação de
membros do pessoal
em part-time, para o
secretariado dop IAB.
• Determinar as
necessidades de dados
do Dept. de Política
Econ. e Finan. e
indentificar fontes de
dados.
• CO Conselho
Consultivo anuncia um
prgrama de trabalho.
onsultative
• Um programa de
capacitação de 5 anos
em curso para o
ETRS, ABP e MPF.

Realizado em
31 DEZ 2006
• Os postos iniciais
publicitados e
preenchidos; início
do treino.
• Adoptado um
programa de bolsas
de estudo.
• Reuniões
exploratórias no
MPF tendente ao
trabalho de elaborar
o acceso e troca de
dados entre o Dept
de Política de Ec. e
Fin., NDPEAC,
Estatística, e
Tesouro.

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

• Mais postos
publicitados e
preenchidos: início
do treino
• Reuniões
exploratórias para
explorar a
colaboração sobre o
acesso e troca de
dados com os
ministérios e serviços
relevantes, tendente
ao trabalho de
elaborar
estabelecimento do
acesso electrónico.

• Cinco novos
funcionários
recrutadoos
competitivamente
para o Dept,. de
Política Econ. e Fin.
• Seleccionados os
candidates para as
bolsas de estudo.
• Trabalho de
elaboração para as
conexões electrónicas
para o acesso e troca
de dados em curso

SECTION A.3: GOVERNANCE – PUBLIC SECTOR MANAGEMENT
A.3.1: Decentralizar o
Governo e dar mais
poder às comunidades
para gerirem os seus
assuntos locais.
(PDN págs 40,44 e138)

• Estabelecida e
em aplicação a
estrutura legislative
e reguladora para os
serviços públicos
• Desenvolvimento
das carreiras dos
serviços públicos.

• Completada a
capacitação de
competencies para a
governação, gestão
e responsabilização
financeira, para
projectos piloto.

• Aprovado pelo
Conselho de
Ministros o esboço
de política e plano
de implementação
para o Governo
Local, com vastas
consultas; A
legislação está a ser
preparada.

MAE/NDTA
(Irlanda,
UNDP)

• Aprovado, pelo
Conselho de Ministros,
o documento sobre aa
Política para Governo
Local

• Aprovado o esboço
da Lei do Governo
Local

• O esboço da Lei
do Governo Local
discutido largamente,
acabado e submetido
ao Conselho de
Ministros.

• Submetido ao
Parlamento o esboço
da Lei do Governo
Local

A.3.2:
Desenvolvimento do

• Estatuto dos
Serviços Públicos

• Estabelecidos os
princípios de

• Estabelecida e
aplicada a estrutura

MAE/NDPS
(UNDP, BM,

• Aceites os critérios
de avaliação imparciais

• Aprovados os
regulamentos sobre a

• Iniciado o
processo de

• Preparados e
discutidos os
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)
the legal and
regulatory framework
for the civil service

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
divulgação de
legislação
suplementar e
regras, incluindo as
regras disciplinares
e o manual.
• Estbelecidos os
critérios e processos
imparciais para a
avaliação dos
funcionários
públicos

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
delegação e
responsabilização e
procedimentos para
a supervisão e
gestão.
• Treino dos
deveres dos
funcionários
públicos, conflitos
de interesses; e
códigos de condta e
disciplina. T

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

legislativa e
reguladora para os
serviços públicos
• Estabelecido o
desenvolvimento da
carreiras dos
serviços públicos e
estrutura de
pagamentos. l

Australia)

e metodologia para a
avaliação dos serviços
públicos incuindo a
Comissão Nacional
• Preparadas e
submetidas ao
Conselho de Ministros
as regras de avaliação,
disciplina, e estrutura
de pagamentos com as
escalas apropriadas e a
remuneração para os
grupos de especialistas
, tais como os
insoectores
• Publicadas as regras
de disciplina e revisto
o manual de disciplina
para reflectir esse
facto.
• Preparados esboços
de outros regulamentos
incluindo a
fiscalização das
responsabilidades.

avaliação e estrutura
de pagamentos
• Desenvolvido o
plano de
implementação para
a implementação
conjunta da avaliação
da nova estrutura de
pagamentos.
• Consultas sobre o
regulamento da
fiscalização das
responsabilidades e
submissão ao
Conselho de
Ministros.
• Consultas sobre
outros regulamentos.
• Sessões de treino
e seminaries nos
ministérios para
apresentar o Manual
de Disciplina e as
suas regras

avaliação dos
seerviços públicos
em relação com os
novos pagamentos e
estrutura de
graduação
• Treino dos
funcionários públicos
sobre as novas
regras.
• Submetidas ao
Conselho de
Ministros otras
regras necessárioas
para implementar a
Lei dos Serviços
Púbicos.

regulamentos sobbre
o desenvolvimento de
carreiras.
• Continua o treino
sobre as novas regras.
• Implementado em
todos os Ministérios o
Código e o Manual de
Disciplina

A.3.3:
Desenvolvimento de
um sistema de gestão
de recursos humanos.

• Comissionado o
desenvolvimento de
um sistema de
gestão de pessoal e
serviços associados,
e o
desenvolvimento
está em curso.
progress

• O Contracto foi
assinado e o
fornecedor está no
local.
• Em curso a
sensibilização
inicial dos pontos
focais dos Recursos
Humanos em usos
nas PMIS.
• A Primeira fase
as PMIS totalmente
opercional

• 100% dos
funcionários
públicos com
ficheiros pesoais
actualizados nas
PMIS. Os
ministérios
totalmente
treinados; sistemas a
operar com sucesso.

MAE/Todos
os
departmentos/
instituições
governamenta
is/ i (UNDP,
BM, DPs)

• 100% dos dados
base dos serviços
públicos introduzidos
nas PMIS .

• Registos
introduzidos para os
paamentos e
pagamentos,
educação e treino
recebidos e,
qualificações obtidas
para todos os
funcionários públicos
de grau 3 e superior.
and above

• Estabelecido um
interface com a lista
de pagamentos
existente no MPF.
• Acesso restrito à a
apenas informação
do Sistema HRMIS
para os Ministérios

• A primeira fase das
PMIS está totalmenete
operacional. Contendo
dados sobre
administração de
pessoal, recrutamento
e administração de
promoções e
informações
relevantes para o
desenvolvimento das
carreiras.

A.3.4: Fortalecimento
da capacidade do
Governo em gerir e
monitorizar a
realização dos

• Estabelecidas as
responsabilidades
oficiais dos
Gabinetes de
Planeamento do

• Estabelecido o
mandato do M&E
que se reflecte nas
AAPs.

• As actividades do
M&E estão a ser
implmentadas
regularmente
conforne o seu

Ministro da
Administraçã
o Estatal f,
MPF,
Agências

• Todos Ministérios
completam as secções
QMRS sobre os
obstáculos ao
desempenho, e a

• A secção QMRS
sobre os obstáculos
ao desempenho, e a
resolução de
problemas, estão

• 2 avaliações
completadas
• TLSLS –
disponíveis

• Competada a
introdução de dados
do trabalho de campo
do
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)
resultados no terreno.
Strengthen the
(Gestão do Sector
Público PIS, Agosto de
2004)

A.3.5: Promoção da
igualdade dos géneros
e todos os aspectos da
administração pública.
(PDN págs 26, 115,116,
149,154, 169 )

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
Governo incluindo
M&E
• Finalizada a
avaliação do plano
de capacitação e
iniciadas as
operações.
• Avaliação da
probreza em curso

• O Min.saúde,
Min.E ducação,
Min.Justiça e o
Min.AFP têm
respostas integradas
em três programas
prioritários.
• A prespectiva do
género está incluida
no ciclo de
planeamento dos
mintérios
conectados e
refecte-se nas AAPs
de 8 ministérios.

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• Efectuadas
acções para resolver
problemas, baseadas
na análise dos
desempenhos
trimestrais.
• Iniciado o
Programa de
avaliação.
• Dados do TLSLS
Usados na revisão
do PDN
• Dados das
verificações
utilizados na tomada
de decisões.
• Número de
programas tendo
mulheres e homens
como grupos alvo.

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

mandato e as AAPs
• Concluida
avaliação da
pobreza e
incorporada no
plaeamento e
seguimento do
PDN.
• A revisãfinal do
PDN NDP final
review linked to
MDG planned

conectadas
Direcção de
Estatísticas
(BM, BDA,
JICA, PAM,
AusAID,
UNDP,
UNICEF)

resolução de
problemas.
• Trabalho de campo
do TLSLS fem curso.
• Finalizado o
trabalho do campo do
PPA
• Financiamento
obtido para a análise
das Contas Nacionais
de 2004 e 2005.

totalmente “on-line”
• Iniciadas as
avaliações.
• Iniciada a análise
dos dados da Parte I
do TLSLS
• Primeiro esboço
do PPA completado.

resultados dos dados
da Parte I
• PPA Completado o
relatório final.
• Completadas as
consultas de
avaliação da pobreza.

• TLSLS- Análise da
totalidade dos dados
em curso.
• Análise das Contas
Nacionais de 2004 e
2005 finalizada e
publicada.
• Introdução de
dados no DevInfo

• A competência
do género existe em
8 ministérios
prioritários e
serviços do
Governo.

NDPEAC,
MPF, PNTL
MSaúde,
MEduCultur
a, OPE,
MAFP
(Ireland),
NDPEAC,
OPE

• Sensibilização para
o género e, efectuado
treino analítico com
pessoal de cada
programa alvo nos
ministérios
seleccionados.
• Cada programa
chave foi analizado e
sugeridas medidas
correctives para as
lacunas do género

• Estabelecidas
medidas específicas
para impedir a
desistêbcia das
raparigas.
• Estão disponíveis
bolsas de estudo para
raparigas.
• Alfabetização de
adultos e programas
de treino vocacional
para responder às
necessidades
específicas de
homens e mulheres
• Realizados
programas de Saúde
Materno-infantil,
HIV/SIDA e
programas de saúde
reprodutiva, para
homens e mulheres.
• Um Programa de
segurança alimentar
tratou de questões do
género nas suas

• Actividades de
planeamento familiar
tendo como objectivo
homens e mulheres
estão disponíveis a
nível de sub-distrito
e aldeia.
• A prespectiva do
género está incluida
no processo de
planeamento e nas
AAPs dos principais
ministérios
conectados.

• Min.Saúde,
Min.EduCultura,
Min.Justiça, e o
MAFP tornaram-se
modelos de
simplificação do
género.
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

• O Grupo 2 do CTJ
iniciou o Modulo
de Treino Prático.

• Avaliação pelo
Conselho Superior da
Magistratura e
nomeação official dos
primeiros juízes,
promotores de justiça
e defensores públicos
Nacionais

actividades.
• Treino CEDAW
fornecido ao pessoal
judicial do Centro de
Treinamento
Judiciário.
• Iniciou-se o
processo de
recrutamento GA
para trabalhar com o
NDPEAC
SECÇÃO A.4: GOVERNAÇÃO – FORTALECIMENTO DO SECTOR DA JUSTIÇA
A.4.1:Administrar,
independentemente,
justiça com qualidade
técnica, com respeito
pelos direitos dos
cidadãos, sensibilidade
para com os valores
culturais e
participação e
envolvimento popular.
(PDN págs 21 e 108)

• Completado o
desenvolvimento de
Recursos Humanos
e nomeação da
primeira corte de
Juízes, promotores
de justiça e
defensores

• Agentes do
Tribunal aprovam os
módulos de treino
do CTJ.

• Integração de
juízes, promotores
de justiça e
defensores e agentes
de tribunal nacionais
nos
tribunais,aumenta o
acesso à justiça.

Min.Justiça/C
oc/
PGO/PD/CoA
UNOTIL/
UNDP/
Portugal/
Brasil

• Primeiro de grupo de
instruendos do CTJ,
juízes
probacionários,
promotores de justiça
e defensores público,
nomeados e a
trabalhar.
• O segundo grupo de
instruendos do CTJ,
iniciou o modulo
prático.

• Em curso o
Segundo grupo de
agents de tribunal
• Em curso o
aconselhamento
do grupo de agents
de tribunal
probacionários
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
• Adesão aos
Códigos de
Procedimento Civil
e Criminal por todas
as instituições do
sector da Justiça.
• Compreensão
melhorada dos
procedimentos
pelos agents de
tribunal e pelo
público.
• Processamentos
claros para cada
caso/sistema de
gestão definidos em
cada instituição.

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• Relatórios
estatísticos
trimestrais.
• Escalonamento
dos Passos
processuais
efectuados e acordo
com a lei.
• Afixada a
agenda semanal dos
tribunais
• Menos casos
judiciais em lista de
espera.
• Diminuição do
número de presos à
espera de
julgamento e
aumento do número
de casos resolvidos.
• Sistema de
processamento/gestã
o de casos
(tramitação)
aplicada em cada
instituição
reflectindo os
mandates das leis
processuais.

Efeitos Esperados
(AF07-08)
• Redução do
tempo de tramitação
dos casos.
• Completado o
desenvolvimento
dos recursos
humanos com a
nomeação da
Segunda corte de
juízes, promotores
de justiça e
defensores públicos
do CTJ.
• Orgãos de
fiscalização a
funcionar.

Agência/
Dador
Responsável
OPG, CoA,
CoC,
Min.Justiça,
PNTL
(UNDP,
USAID,
AusAID)

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

• Publicação
trimestral pelo
Min.Justiça, das
estatísticas sobre as
acções judiciais,
tribunais e prisão.
• Prestação de treino
para oficiais de
justiça sobre os
novos códigos
processuais e
sistema de
tratameto dos casos.
• Aplicação de
procedimentos
Baseados na lei, em
curso.

• Revistos e
padronizados o
processamento de
casos e o sistema de
gestão de casos em
cada instituição
judicial para
aplicação das normas
dos Códigos Civil e
Criminal.

Realizado em
31 MAR 2007
• Monitorização e
treino pelo CTJ e
pelo Conselho
Supremo da
Magistratura para
a aplicação dos
códigos
processuais nos
Tribunais
Distritais.

Realizado em
30 Junho 2007
• Revisão das
estatísticas do
rimeiro, Segundo e
terceiro trimester
para avaliar o
progresso e
identificar
estrangulamentos.
• Resolvidos 80%
dos casos em lista
de espera e dos
casos novos
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
• A acusação
determina
atempadamente a
necessidade de
extensão da prisão
preventiva.
• A resolução
sobre a acusação
formal ou a Timely
resolution of formal
accusation or
dismissal of cases

• Estabelecidos
sistemas
administrativos,
financeiros e de
aprovisionamento
melhorados

• Aplicação da lei
promulgada sobre
violência
doméstica.

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• Reduzida a lista
de espera da
Pmotoria de justiça.
• Redução do
número de detidos à
esoera de uma
decisão de cusação
formal ou de
rejeição do cas por
parte do GPG. .

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

• Estabelecidos
procedimentos
disciplinare para
casos de má conduta
por parte dos
promotores e justiça.
• Fornecido o 3°
quarto do curso de
Administração/Finan
ças

• Totalmente
desenvolvido o sistema
de coordenação entre
oPGO ae a PNTL
• Número de dias
necessários para
processar casos, em
adesão estricta à lei
processual.

• Melhoria na
prosecução
atempada de crimes.
• Todas as
detenções apoiadas
por procedimentos
judiciais atempados.
• Aumento no
número de casos
resovidos.

GPG, CSMP

• CSMP a funcionar
com fiscalização e um
lano de coordenação
de trabalho.
• Desenvolvidas linhas
mestras de disciplina.
• Fornecido treino
para os funcionários do
PGO/PNTL ssobre os
novos procedimentos
do código criminal.

• Revistos e
padronozados os
sistemas de
processamento e
gestão de casos, para
aplicação das normas
dos Códigos Civil e
Criminal.
• Organizada e
totalmente
operacional, a
mobilização logística
de vítimas e
testemunhas

• Um número de
funcionários do
Sector da Justiça
treinado em
assuntos de
adimintração e
finanças.
• Instalados
telephones que
funcionam,
geradores,
computadores e
fotocopiadoras nos
tribunsis e
escritórios.

• Fortalecidas as
instituições do
Sector de
Administração da
Justiça
• Melhorado o
acesso ao
equipamentos,bens e
services
orçamentados.
• Executado 80%
dos orçamentos do
Ministério da
Justiça, do Tribunal,
do Procurador Geral
e do Defensor
Público.

MJustiça/PO
G/TR
USAID,

• Primeiro quarto do
Curso de
Administração/
Finanças ministrado a
funcionários do Sector
da Justiça.
• Elaborados sistemas
melhorados de
administração,
finanças e
aprovisionamento.

• Segundo quarto
do Curso de
Administração/Finan
ças ministrado
• Adopção de
políticas
administrativas,
financeiras e de
aprovisionamento,
melhoradas para
CoC, MoJ, OPG.

• Casos de
violência doméstica
reolvidos de acordo
com a lei.

• Lei sobre
violência doméstica.
Aplicada pela by
PNTL, PPO
judiciário e
utoridades locais.

OPE, MoJ,
PNTL, PPO,
MoH,
MTRSC
(UNFPA,
UNDP)

• Criar uma comissão
de coordenação interinstitucional.
• Efectuadas análises
do GBV
• Tradução lei da
violência doméstica

• Desenvolvido o
Plano de Acção da
Comissão
• Plano para a
divulgação e
socialização da lei
sobre a violência
doméstica. violence

CoC, MoJ,
OPG
(USAID,
UNDP)

• 4° quarto do Curso
de
Administração/Finanç
as ministrado e as
actividades de treino
finalizadas.
• Executado 80% do
orçamento.

• Completado o
plano para treino de
género para agentes
de tribunal
• Actividades de
dessiminação e
socialização da lei da
Violência Doméstica.

• Completado o
treino de género para
agentes de tribunal
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Componentes do
Programa
(Objectivos do PDN,
Ministério AAP)

Resultados e efeitos
esperados
(AF06-07)
• Formalmente
estavelecido um
sistema de
mediação.
• Estabelecidos
procedimentos
disciplinares para os
degensores públicos.

• Melhorada a
educação sobre a
legislação e
socialização de leis
nos distritos e subdistritos.

Indicadores de
Desempenho e
objectivos
(AF06-07)
• Lei da Mediação
esboçada e
promulgada.
• Treino dos
Defensores Públicos
em Mediação.
• A[provada a Lei
do Gabinete dos
Defensores
Públicos.

• Estabelecido u
resumo da lei e um
sistema de
traduçãono seio da
Direcção do
Género e
Cidadania.
• Tradução dos
resumos e um
número de leis para
os funcionários do
sector da
justiça/público.
• Distribuição
das traduções e das
compilações pelos
escritórios de
administração
distritais e aldeias.
• Um número de
programas de
comunicação social
sobre o sistema de
justiça.

Efeitos Esperados
(AF07-08)

Agência/
Dador
Responsável

Realizado em
30 de SET 2006

Realizado em
31 DEZ 2006

Realizado em
31 MAR 2007

Realizado em
30 Junho 2007

• Melhorado o
acesso à justiça
através do registo de
residência,
particularmente nos
distritos..
• Defensores
Públicos a
trabalarem em todos
os tribunais
distritais.
• Etabelecido o
sistema da mediação
formal e do registo
de residência

MinJustiça/
Defensores
Públicos
USAID,

• Lei Genérica da
Mediação submetida
ao Ministério da
Justiça.
• Assistentes do
Defensores Públicos
iniciam o treino em
Língua portuguesa.

• Revisão da Lei da
Ministério da Justiça.
• Iniciado no CTJ o
treino para os
assistentes dos
Defensores Públicos
• Decisão de um
certo número de
casos através do
processo corrente de
mediação.

• Apresentação da
Lei Genérica da
Mediação ao
Parlamento.
• Finalizado o treno
dos Assistentes dos
Defensores Públicos.
• Nomeados os
Assistentes dos
Defensores Públicos,
baseados nos
resultados do curso
de treino.

• Aprovação da Lei
Genérica da Mediação
ao Parlamento.
• Assistentes dos
Defensores Públicos
estacionados em nos
tribunais distritais.
• Orgão disciplinar
para os assistentes
doas defensores
públicos estabelecido
de acordo com a lei.

• Um número
significativio de
leis e resumos
disponíveis nos
Distritos e SubDistritos.
• Sensibiliação
pública das funções
e jurisdição das
instituições da
justiça.

Min.Justiça/
Direcção dos
Direitos dos
Cidadãos

• Estabelecimento
de um sistema de
traduções no seio da
Direcção dos Direitos
dos Cidadãos.
• Subcontratar um
mecanismo para a
tradução das leis e
resumos.
• 2 programas de
comunicação social
para a socialização de
leis.

• Subcontratar a
tradução de 4 leis
para uso do sector da
Justiça/Polícia
• Completada a
tradução e
divulgação de 3
resumos de lei

• Treino no trabalho
dos tradutores, sobre
a terminologia legal.
• Distribuição das
leis traduzidas ao
sector da justriça e
da polícia.

• Tradução de 3
outros resumos de lei.
• 4 leis adicionais
traduzidas através de
subcontratação.
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SECÇÃO A.5: GOVERNAÇÃO – FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE POLÍCIA
A.5.1: Melhorar as
capacidades das
instituições
responsáveis pela
segurança interna e
externa.
(PDN págs 109, e 111113, 117)
a) Prestação de Serviços

• Melhorar o
relacionamento
entre a Polícia e a
Comunidade

• Nível de
satisfação com o
serviço de polícia.
• Estabelecido um
número de
mecanismos de
policiamento
comunitário
• Nível de treino e
apoio fornecido às
iniciativas de
policiamento das
comunidades.

• Melhorada a
capacidade de
resposta às
necessidades da
comunidade e,
• Melhorar a
prestação de
serviços pela
PNTL.

Min.Interior –
PNTL
(AusAID,
UK, UN,
UNICEF,
Outros a
serem
confirmados)

• Desenvolvido e
implementado, em
colaboração com o
Procurador Geral o
treinamento relativo
ao Código Processual
Criminal.
• Iniciado o
estabelecimeno e
Unidades Adicionais
de Policiamento das
Aldeias, Objectivo 3
distritos e dois postos
em cada distrito.
• Completada a
avaliação de 4
Programas de
Sensibilização
Comunitária e
desenvolvida e
custeada a proposta
para a iniciative de
Policiamento
Comunitário
Nacional.

• Dsenvolvido e
implementado o
treino relativo ao
Código Penal
• Revisto o ROPs
para concordar com
o Código Processual
Criminal e o Código
Penal.
• Etabelecidas
Unidades Adicionais
de Policiamento de
Adeias Additional –
Objectivo 3
Distritos com 2
postos em cada
Distrito.
• Efectuado treino
adicional dos agents
da PNTL sobre
Policiamento
Comunitário.
• Aprovada a
proposta para o
estabelecimento de
um Programa
Nacional de
Sensibilização
Comunitária, e
iniciada a
implementação

• Estabelecido
uma Base de Dados
sobre o Crime e
dados tornados
acessíveis à PNTL
para planeamento e
fornecimento de
recursos adicionais
para melhorar a sua
prestação de
services.
• Implementação
do Programa
Nacional de
Sensibilização
Comunitária e
estabelecidos três
sites Distritais.

• Estabelecida a
Base de Dados sobre
o Crime e tornada
disponível à PNTL
para planeamento e
fornecimento de
recursos adicionais
para melhorar a sua
prestação de services.
• A Base de dados
criminais a operar e
continuam a ser
fornecidos os
relatórios trimestrais
para fornecer dados
de gestão aos quadros
superiors da PNTL
Efectuado treino
adicional dos agentes
da PNTL sobre o
Policiamento
Comunitário
• Implementação do
Programa de
Sensibilização
Comunitária em
execução e mais 3
sites Distritais
estabelecidos.
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• Implementado
um número de
programas de
Sensibilização
Comunitária, em
parceria com
Comunidades e
Grupos femininos.
• Implementado
um número de
Programas de
Sensibilização e
Prevenção sobre a
Violência
Doméstica

• Maior
participação da
PNTL com as
comunidades e
melhor capacidade
de resposta às
necessidades das
mulheres.
• Mapeamento da
incidência e
prevalência da
Violência
Doméstica relatada
como resultado de
um Programa
Policial

MdoInterior –
PNTL
(AusAID,
UK, UN,
UNICEF
Outros a
serem
confirmados)

• Início e recolha e
comparação de dados
desagregados
relacionados com a
Violência Doméstica.
• Desenvolvida uma
base de dados
criminais

• Relatórios
trimestrais sobre a
Violência
Doméstica
presentados para
gestão à PNTL.
• Revisão das
resposta de
policiamento a todos
os aspectos das
Pesoas Vulneráveis
(PV) efectuada em
colaboração com os
parceiros do
programa.

• Revisto o treino
emrelacionado com
a V.D. para ter m
consideração
questões levantadas
pela Revisão do
Policiamento.
• Iniciado o treino
de agentes
relevantes da PNTL,
com vista à V.D.

• Programas de
educação
Comunitária
destinados a areas
identificadas pelos
dados criminais.
• O treino de
agentes relevantes da
PNTL, com vista a
procedimentos
relacionados com a
V.D. continua a ser
efectuado.

• Iniciadas as
acções para
implementar as
recomendações
aprovadas
resultantes Revisão
da Legislação
• Consideradas
implicações de
treino tresultantes da
Inspecção,
Monitorização e
Revisão e
desenvolvidas novas
estratégias.

• Políticas e
procedimentos
desenvolvidos e
alterados para
efectuarem mudanças
aprovadas com
respeito aos
resultados da Revisão
da Disciplina e
Estrutura da PNTL.

A.5.2: Aumentar a
sensibilização sobre os
direitos dos cidadãos e
o respeito pelas regras
da lei, defender os
cidadãos dos abusos
da administração
pública; e
salvaguardá-los contra
a corrupção e
nepotismo.
(PDN págs 109, e 111112)
a) Oversight
mechanisms

• Estabelecida
uma Comissão
Independente para
a disciplina da
polícia (queixas)

• Um número de
investigações às
queixas contra a
polícia sujeitas a
uma revisão
independente

• Aumentada a
confiança e crédito
na PNTL e
continuado
melhoramento das
investigações sobre
as queixas e o
processo de
revisão
independente.

MdoInterior –
PNTL
(UNOTIL,
AusAID, UK,
USA,UN,
Outros a
serem
confirmados)

• Revisão da
legislação que suporta
a PNTL e o processo
disciplinar aprovado
pelo Min.do Interior e
pelos Oficiais
Superiores da PNTL e
fornecida assistência
técnica.
• Desenvolvidas
Políticas e
Procedimentos em
resultado de terem
sido implementadas
Revisões efectuadas
pela Direcção.

• Recomendações
resultantes da
Revisão da
Legislação que
suporta a PNTL e o
processo disciplinar
apresentado ao
Min.do Interior e
aos Oficiais
Superiores da PNTL
para consideração.

b) Políticas e
Coordenação

• Desenvolvidas
políticas sobre o
policiamento em
Timor-Leste depois
de consultas com os
parceiros,

• Desenvolvido e
verificado o
documento da
política

•
Aprovada e
implementada a
política do
policiamento em
Timor-Leste
•
Definição clara
do papel da polícia e
abordagem para os
parceiros.

MdoInterior –
PNTL
(UNOTIL,
AusAID, UK,
UN, Outros a
serem
confirmados)

•
Assistência
técnica fornecida pelo
Min.do Interior para se
finalizar o
desenvolvimento de
uma política sobre o
policiameto, para
consultas com todos os
parceiros.
•
Efectuada a
consulta com os
parceiros.

•
Esboço da
Política Nacional
sobre o Policiamento
apresentada aos
oficiais superiors da
PNTL para
consideração
consideration
•
Iniciado o
Desenvolvimento do
Manual da PNTL

•
Esboço do
Manual, discutido
com os parceiros
•
O Esboço do
Manual submetido
para aprovação.

•
Aprovado o
Manual
•
Iniciada a
Socialização do
Manual
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A.5.3: Promocao de
igualdade de sexo na
policia
(NDP pages 26,115,
116,149,154,169)

• Mapeamento
das causas de
atrasos na presente
investigação e do
processo em
tribunal.
• Estabelecido o
mecanismo de
ligação com o
Procurador Geral

• Redução de
investigações em
lista de espera e
casos em tribunal.

• Oportunidade de
gestão das
investigações
através do uso de
padrões e modelos
melhorados
• Melhorado o
padrão e a
oportunidade das
investigações.

MOI – PNTLPublic
Prosecutor
and Courts.
(UNOTIL,
AusAID,UK,
UN, others to
be confirmed)

•
Reomendacoes de
Revisao do processo
de casos tocantes a
objectivos e padroes
apresentados a
Procuradoria Publica e
altas patentes da PNTL
para consideracao

•
Revisao de
investigacao feitas
para garantir
cumprimento de
metas e padroes de
investigacao de
queixas ja realizadas

•
Mecanismos
para lidar com causas
de demora no
processo
estabelecidos
incluindo
representantes da
PNTL Procuradoria
Publica e Tribunais

•
Desenvolvidos
treinos de especilistas
de inverstigadores em
colaboracao com a
Procuradoria Publicca
e inicio de
implementacao

• Caso de estudo
completado e
estrategias de
orientacao
desenvolvidas e
implementadas na
PNTL

• Caso de estudo
pronta

• Reduccao
significativa de
casos de
discriminação
ligados ao genero na
PNTL
• Estabelecidos
padroes de gestao
relacionados a
crimes sexuais

PNTL,
Academia de
Polícia , MoI,
OPE
(UK/AusAID,
Ireland Aid)

• Completados e
revistos pelos parceiros
os esboços de casos de
estudo, e apresentados
à Direcção da PNTL.
• Resultados da
análise dos géneros e
as recomendações
apresentadas aos
oficiais superiors da
PNTL.

• Desenvolvidas e
submetidas à
Direcção da PNTL as
estratégias para tratar
as questões
resultantes da análise
do género
• Apresentada à
Direcção Superior da
PNTL e ao Min.do
Interior, uma
proposta para se
adoptar uma taxa de
20% de membros
femininos na PNTL.

• Estrategia de
implementar alvos de
genero desenvolvido
e aprovado
• Politica de
recrutamento da
PNTL desenvolvida
de maneira a oobter
efeito na
sensibilidade de
genero e seleccao
baseado em merito

• Estrategia de alvos
de genero em
implementacao
• Mecanismo de
apoio as mulheres na
poloccia ja
estabelecidos

• Finalização da
actividades do
AF07 conforme
acordado no âmito
do PFMCBP

• O Relatório annual
sobre o PFMCBP
discriminando o
progresso face aos
seus indicadores.

• Completada a
revisão conjunta
annual do
PFMCBP com as
Actividades
acordadas para o
AF08.

• Actividades do
PFMCBP para o
FY07

SECÇÃO A.6: GOVERNAÇÃO – PLANEAMENTO E GESTÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS
A.6.1: Fortalecer a
capacidade do MPF e
os services
relacionados a gerir as
finanças públicas
(PDN págs 24 e 62)
(RM págs 9 e 26)

• Redizidos os
atrasos no
aprovisionamento,
aumentada a
recolha de receitas,
melhoramento das
submissões dos
serviços
relacionados
• Sistema de gestão
financieira provido
de pessoal treinado
e proficiente nos
procedimentos do

MPF (RH)
(BM,
AusAID,
UNOTIL,
Portugal,
Irland, UK)

• Programa de
capacitação efectvo e
as acções iniciais em
curso.
• Completado o
recrutamento para os
postos críticos do
PFMCBP

• Conselheiros
essenciais
colocados no MPF
e nos serviços
relacionados
• Transição entre o
programa existente
e o PFMCBP
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GovTL
A.6.2: Melhorar a
implementação do
orçamento pro-pobre
de acordo com a
política de poupança. 18
(PDN págs 43, 49-56,
59, 62-63, 2658, 281 e
283-287)
(RM págs 9, 12 & 26)

• Não houve
aumento das
apropriações não
utilizadas para o
AF07 em
comparação com
as do AF06.
• Auditadas as
contas finais do
AF2006 e
publicado o
orçamento para o
AF 2007
disponível nos
“websites” do
Governo e
distribuidos pelos
distritos.
• Aprovada a Lei da
Gestão Financeira.
• Finalizadas as
actividades do
AF07 no âmbito
do PFMCBP

• Gastos de
execução do
orçamento AF07
> 80% das
apropriações
• O orçamento
CFTL de AF06
respecita as verbas
do PAC II para a
saúde, educação e
agricultura.
• Transferência
atempada de
verbas
orçamentadas para
os services
relacionadosTimel
y transfer of
budget allocations
to line agencies

• Gastos de
execução do
orçamento AF08
> 80% das
apropriações s
• Publicado o CSB
incluindo os
empenhamentos
dos dadores, a
médio prazo,
separados por
sectores e
classificação
económica
• Aprovada a Lei de
Gestão Financeira
e iniciada a sua
implementação.

MPF
(Tesouro,
NDPEAC,
Aprovisionam
ento e
Orçamento )
Min.Saúde,
Min.EduCultu
ra e MAFP
BM, AusAID,
Noruega e NZ

• Números sectoriais
dos dadores para o
AF7 por classificação
económica, com
indicativo de
empenha,ento a
médio prazo.
• Publicado o
orçamento para o AF
2007 e disponível nos
“websites” do
Governo e
distribuido nos
Distritos.
• Quatro ministérios
Chaves entraram
npara o CPV “on
line”

• Relatórios
semestrais do
MAFP, Msaúde,
M.EduCultura e M.
Obras Públicas
sobre as despesas
face às
aprpropriações
• A de Lei da
Gestão Financeira
Financial foi
submetida ao
Conselho de
Ministros.
• Mais quarto
ministérios
entraram para o
CPV “on line”
• Revisão da
descentralização
teste do
aprovisionamento e
extensão a mais
ministérios.

• As contas do AF
2006 foram auditas
e publicadas, e
estão disponíveis
no “website” do
Governo e
distribuidas nos
Distritos.
• A Lei da Gestão
Financeira foi
aprovada pelo
Conselho de
Ministros.

• Actividades do
PFMCBP para o
FY07
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Parâmetross – Saúde eEducação >31% do programado e executado pelos gastos recorrentes do CFET; Educação primária > 45% do programado e executado pelos gastos recorrentes do CFET;; hospitais < 40% do
programado e executado pelos gastos recorrentes do CFET em saúde; agricultura ≥4.4 % do programado e executado pelos gastos recorrentes do CFET;.
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A.6.3: Assegurar a
transparência e
responsabilidades das
finanças públicas à
legislatura e ao
público.
(PDN págs 24 e 67-69)
(RM págs 9 e 25-26)

• Relatório
financeiro
atempado,
abrangente e
transparente, tendo
em conta a
necessidade de
relatar de forma
abrangente sobre
um programa de
deenvolvimento
capital
• Auditoria externa
às contas do
Estado para o AF
05 efectuada de
acordo com a lei.
• Relatório de
Execução do
Orçamento
apresentado ao
Parlamento.
• Relatório de
Execução do
Orçamento
enviado para os
DAs

• Submissão
atempada ao
Parlamento, de
Extratos
Financeiros e dos
Relatórios
Trimestrais de
Execução do
Orçamento
• Submissão
atempada de
Auditorias de
contas finais e da
Carta de Gestão ao
Paelamento.

• Relatórios
financeiros
submetidos a
tempo e, auditorias
externas das contas
do Estado
efectuadas em até
seis mêses após o
final do ano fiscal.

MPF
(Orçamento ,
Tesouro
Tribunal de
Recursos))

• A auditoria externa
às contas do Estado
para o AF 04-05 a
decorrer.
• Revisão do Relatório
de Execução do
Orçamento,
considerado ter de
incluir informação
mais abrangente
sobre o programa de
desenvolvimento
capital e o estado do
aprovisionamento.

• Publicado e
enviado para o
Parlamento e DAs,
o relatório da
Execução do
Orçamento para o
Primeiro Trimestre.
• Submetida ao
Governo o
Relatório da
Auditoria e a Carta
de Gestão
• Publicado o Guia
dos Cidadãos para
o Orçamento

• Publicado e
enviado para o
Parlamento e DAs,
o relatório da
Execução do
Orçamento para o
Segundo Trimestre,
para inclusão de
informação mais
abrangente.
• Submetida ao
Parlamento, de
acordo com a lei, o
Relatório da
Auditoria e a Carta
de Gestão

• Publicado e enviado
para o Parlamento e
DAs, o relatório da
Execução do
Orçamento para o
Terceiro Trimestre,
para inclusão de
informação mais
abrangente.
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• Melhorada a
gestão commercial

• Adoptados TR para a
revisão da estrutura e
processos de gestão
existente e para a
preparação da
reestruturação geral
das secções existents
e práticas de
trabalho.;
• Estabelecidas linhas
mestras e
pocedimentos para
monitorizar a
aplicação da lei e
combater as práticas
erradas e, elaborar
um módulo de treino
para os funcionários.;
• Instalada e testada a
rede de computadores
e de cabos

• Completada a
revisão da corrente
estrutura de gestão
e seus processos;
adoptada uma
proposta para a
reestruturação geral
das secções
existentes e das
práticas de
trabalho;
• Estabelecida uma
infraestrutura de
rede de IT
apropriada e,
segurança de
administração
• Iniciadas as
consultas com as
agências,
companhias de
aviação e agências

A.6.4: Gerir
efectivamente a
Administração das
Alfandegas, e o
dsesenvolvimento do
sector privado.
(PDN 5,7, 43, 67)

• Completado o
estudo de
diagnóstico
organizacional e,
as recomendações
sobre novas
estruturas e
procedimentos
começaram a ser
implementadas.
• Foram
implementados o
“Hardware” de
computador e as
conexões para o
ASYCUDA II e,
estabelecidos os
protocolos de
segurança para o
sistema.

• ASYCUDA II
inaugurado no
final de Junho de
2006.
• Novas secções
identificadas
através da revisão
são instaladas até
Março de 2007.
• A estrutura de
integridade
integrada no
recrutamento,
promoção, treino e
procedimenos
operacionais até 30
de Junho de 2007.

B.1.1: Melhorar a
prestação dos services
e saúde.
(Denominador para
partos assistidos 43,000
e vacinações 40,000 e
visitas ao Ambulatório
961.600 no AF06)

• Reduzida a
mortalidade
infantile através de
imunização.

• Taxa de DPT3:
60% e taxa de
Sarampo rate: 55%
(Dezembro de 2005
DPT3 = 48%
Sarampo = 42%)

• 08 = DPT3: 80%
e Sarampo: 65%
• 09 = DPT3: 85%
e Sarampo 70%

Min.Saúde

• DPT3: 55%
• Sarampo: 50%

• DPT3: 57% .
• Sarampo: 52% .

• DPT3: 58%
• Sarampo: 53%

• DPT3: 60%
• Sarampo: 55%

• Melhprada a
saúde materno neonatal.

• Percentual de
mulhers grávidas
que tem consultas
pré-natais regulares
(no mínimo 4 vezes)
durante a gravidez:
40%

• 08 Objectivo para
cuidados pré-Natais
(quarta visita)
Objectivo 50%
• 09 objectivo 55%

Min.Saúde

• Cuidados pré-natais
(Quarta visita) : 33%

• Cuidados prénatais (Quarta visita):
36%

• Cuidados prénatais (Quarta visita):
38%

• Cuidados pré-natais
(Quarta visita) :40%

• Percentual de
partos assistidos por
pessoal de saúde
treinado; 35%

• Objectivo para
partos assistidos por
pessoal de saúde
treinado
• 08= 50%
• 09 = 55%

Min.Saúde

• 28%

• 30%

• 32%

• 35% t

MPF
Alfândega
(UNDP, DPs)

• Mais reduces no
tempo de
desalfandegamento
para os
carregamentos de
baixo risco.

• Implementada a
reestruturação das
secções existents e
das práticas de
trabalho;
• Linhas mestras e
procedimentos para
monitorizar a
aplicação da lei e
combater as
práticas erradas,
incorporadas nos
requisitos para o
recrutamento,
promoção, e
procedimentos
operacionais;
Iniciado o treino
dos funcionários.

• Selecção de
corretores privados e
completado o treino
do uso do manifesto
de carga
automatizado d
• Linhas mestras e
procedimentos para
monitorizar a
aplicação da lei e
combater as práticas
erradas,
incorporadas nos
requisitos para o
recrutamento,
promoção, e
procedimentos
operacionais
totalmemnte
operaciona
• Pesquisa de
utilizadores entre os
clientes da alfândega

SECÇÃO B.1: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REDUÇÃO DA POBREZA– SAÚDE
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B.1.2: Strengthen
planning and resource
allocation to improve
service delivery

B.1.3: Melhorar a
estrutura
organizacional
(funcional) do Min.
Saúde

• Aumentada a
utilzação dos
Serviços de Saúde

• Atribuição eficaz
de recursos,
tendente a enfatizar
contínuamente os
cuidados primários
de saúde.

• Visitas ao
Ambulatório per
capita 2.25

Objectivo para
visitas ao
Ambulatório per
capita
08 = 2.5
09= 3.0

Min.Saúde

Visitas ao
Ambulatório : 2.1t

Visitas ao
Ambulatório: 2.15

Visitas ao
Ambulatório: 2.2

Visitas ao
Ambulatório: 2.25

• Percentual de
população a viver a
menos de 2 horas de
caminho (a pé) de
instalações de
saúde.
• (resultados do
programa trabalho
do novo capital e
funcionários)

• População com
acesso a services de
saúde;
Objectivoss:
08 = 92%
09= 95%

Min.Saúde

• Pop c/ acessos:
83%

• Pop c/ acessos:
85%

• Pop c/ acessos:
87%

• Pop c/ acessos: 90%

• São preparados
relatórios multianuais para
monitorizar a
implementação do
DHP, e utilizados
para melhorar os
resultados a nível
dos distritos
• Relatórios
trimetrais e
semestrais
detalhados
contínuos O
MinSaúde e os
Dhos. Reuniram
para rever as razões
para as variações
dos resultados nos
Distritos.

MOH
(TFET)

• Gastos
hosdpitalares
inferiors ou iguais a
40% do orçamento
recorrente do CFET.

MinSaúde,
MPF

• ≤ 40%

• ≤ 40%

• ≤ 40%

• ≤ 40%

• Gastos
hosdpitalares
inferiors ou iguais a
40% do orçamento
recorrente do CFET
definido como o
Total do CFET
menos o orçamento
capital principal.
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• Monitorizar a
implementação das
ferramentas de
gestão para
melhorar o
desempenho dos
hospitais, dentro dos
constrangimentos
estabelecidos de
recursos.

• Planos de
Actividades
Hospitalares
preparados e, o
relatório de
progresso (dados
sobre os gastos e
seviços) submetido
pelo menos
trimestralmente ao
Ministério da Saúde
com o meio ano
efectuado em
Janeiro, como base
de ajustamento e
orientação para a
preparação das
subsequentes AAPs.

• Os Planos de
Actividades
Hospitalares são
preparados numa
base de rotina,
baseados no pacote
de services do
hospital e são
usados como guia
de atribuição de
recursos e
monitorização do
orçamento.

MinSaúde
(TFET)

O relatório de
implementação AAP
Hospitalar reporta
sobre gastos e fornece
e dados a serem
submetidos no
mínimo
trimestralmente.

• Uma revisão
detalhada de seis
mêses de AAPs
Hospitalares
efectuada para
formar a base dos
ajustamentos
semestrais e para a
orientação para a
preparação/revisão
da próxima AAP e
preparação do
orçamento.
• Estabelecidos os
esboços
preliminaries das
AAPs/QRM
Hospitalares

• Estabelecido o
plano de actividade
hospitalar do
AF07/08 e todas as
actividades baseadas
no pacote de serviços
hospitalares
• O relatório do
terceiro trimester
submetido a tempo.

• Efectuada uma
avaliação da
implementação das
AAPs Hospitalares.
• O relatório do
quarto trimester
submetido a tempo.

• Projecto de
financiamento dos
dadores
apresentado pelo
programa do
orçamento
• De notar que a
maioria do dadores
não responderam
aos pedidos
efectuados para
Dezembro 2005

• Os orçamentos e
gastos dos dadores
fornecidos numa
base trimestral.

• Os orçamentos e
gastos dos dadores
fornecidos numa
base trimestral

Todos os
dadores do
Min.Saúde

• Os orçamentos dos
dadores e os gastos do
1°trimestre fornecidos
por projecto no
formato aceite.

• Os orçamentos dos
dadores e os gastos
do 2°trimestre
fornecidos por
projecto no formato
aceite.

• Os pedidos do
Min.Saúde para os
orçamentos dos
dadores e realizações
do 3°trimestre
fornecidos por
projecto.

• Os orçamentos dos
dadores ou gastos do
4°trimestre fornecidos
por projecto
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• As políticas de
saúde nacionais têm
como prioridade
cada vez mais as
actividades dos
planos de saúde dos
distritos e a
distribuição de
recursos, incluindo a
coordenação intersectorial e o foco do
género.

• Finalizado o
plano nacional
estratégico de Saúde
• Desenvolvido e
revisto um número
de políticas
• Um número de
distritos submeteu a
tempo o relatório da
implementação do
DHP.
• No mínimo
reuniões trimestrais
entre o Min.Saúde e
os DHO para
discutir os
relatórios.

• As informações
de retorno trimestral
sobre os relatórios
para monitorizar o
progresso da
implementação do
DHP são usadas
para melhorar os
níveis de resultados
distritais
• Continuam os
relatórios trimestrais
e semestrais
detalhados . O
Min.Saúde reune-se
com os DHOs para
rever os DHPs e
para rever as razões
das variações dos
resultados nos
distritos.

Min Saúde
(TFET)

• Seguimento dos
relatórios de
monitorização DHP e
identificação das
acções e apoio
necessário para se
tratar dos
constrangimentos à
implementação.
• Estabelecido o
esboço preliminar do
plano estratégico
nacional de saúde.
• O Relatório da
implementação do
DHP no primeiro
trimestre, submetido a
tempo.

• Seguimento dos
relatórios de
monitorização DHP
e identificação e
apoio para as
questões de
implementação.
• Estabelecidos os
esboços
preliminaries das
AAPs/QRM dos
Serviços de Saúde
Distritais.
• O esboço Final do
plano estratégico
nacional de saúde
• O Relatório da
implementação do
DHP no segundo
trimestre, submetido
a tempo.

• Seguimento dos
relatórios de
monitorização DHP
e identificação e
apoio para as
questões de
implementação.
• Estabelecido o
esboço final das
AAPs/QRM dos
Serviços de Saúde
Distritais.
• O Relatório da
implementação do
DHP no terceiro
trimestre, submetido
a tempo.

• Seguimento da
monitorização DHP e
identificação e apoio
para as questões de
implementação.
• Efectuada a
avaliação da
implementação do
planeamento dos
Serviços de Saúde
Distritais.
• O Relatório da
implementação do
DHP no quarto
trimestre, submetido a
tempo.

B.1.4: Melhorar a
Gestão dos Recursos
Humanos da saúde
pelo estabelecimento
reguladores da prática
e ética professional .

• Organizar
efectivamente e
regular os
professionais de
saúde para fornecer
melhores serviços
de saúde às
comunidades .

• Proporção de
professionais de
saúde registados
no departamento
dos recursos do
Min.Saúde .

• Todos os
professionais de
saúde estão
registados e bem
monitorizados pelo
Min.Saúde

Min.Saúde

• 25% professionais
de saúde registados.

• 50% professionais
de saúde registados

• 75% professionais
de saúde registados

• 100% professionais
de saúde registados

B.2.1: Mlhorar a
capacidade de
planeamento e os
recursos humanos no
sector da educação
(PDN – págs 9,27,44,
135-137, 152-15 e 160162)

• Completada a
primeira fase da
reorganização do
Ministério
• Aprovado E a ser
aplicado o plano
de
desenvolvimento
dos funcionários.
• A Lei Orgânica
aprovada pelo
Conselho de

• Novas descrições
das tarefas para os
funcionários de
todas as
categorias.
• A Lei Orgânica
aprovada pelo
Conselho de
Ministros
• Está a ser
executado
o plano de
desenvolvimento
dos funcionários
para o sector

• A Lei Orgânica
aprovada pelo
Conselho de
Ministros

• Iniciada a
implementação da
reorganização .
• Completada a
primeira fase do
desenvolvimento
dos funcionários

SECÇÃO B.2: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REDUÇÃO DA POBREZA – EDUCAÇÃO
M.EduCultura
• Detalhada e
• Novas descrições
• Melhorada a
, Nova
aprovada a
das tarefas para os
prestação de
Zelândia,
reorganização
funcionários de Lei
serviços
Brasil,
organizacional.
Orgânica submetida
Portugal,
pelo Conselho de
• Esboço de lei
UNICEF,
Ministros
orgânica.
UNDP, Banco
•
Mundial
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B.2.2: Assegurar que o
orçamento para a
educação é totalmente
executado e relatado
atempadamente
(PDN págs 44 e 161)

• Sistyema de
aprovisionamento
adapatado com
base nas
necessidades do
MEC
• Acordo sobre a
política de
financiamento
escolar

• Novo sistema de
aprovisionamento
• executados 90 %
do orçamento
• Estabelecida a
política de
financiamento
escolar

• Aumentados os
níveis de eficiência
do orçamento.
• Aumentada a
flexibilidade do
orçamento ao nível
das escolas.

MEC, MPF,
Banco
Mundial,
Australia (?)

• Aprovadas as
mudanças do
sistema de
aprovisionamento;
• Consultas junto das
comunidades para o
esboço de uma
política financeira
para as escolas (FE)

• Aumentadas as
taxas de execução
do orçamento por
desenvolvimento
capital,
comparadas com o
AF05/06;
• Submissão da
política FE para
revisão do DP.

• Submissão da
política FE ao
Conselho de
Ministros

• Execução atempada
do orçamentode
desenvolvimento
capital; ;
• Aprovação da
política FE pelo
Conselho de
Ministros

B.2.3 Aumentar o
acesso e melhorar a
eficiência e qualidade
o ensino básico.
(PDN págs 9,27,44,135137,152-15 e 160-162)

• Completado o
programa de
contrução e
reabilitação de
escolas;
• Implementada
estrutura de treino
de competências
para os
professores;
• Estabelecido o
sistema M&E para
avaliar os
programas de
treino.

• Construidas ou
reabilitadas um
mínimo de 120
escolas
• Aprovação da
Estrutura Nacional
de Treino de
Competências para
os Professores
• Estabelecidos os
planos de treino de
acordo com a
estrutura de
competências

• Aumento de 5%
nas taxas de
inscrições do
ensino primário
• Diminuição de
5% nas taxas de
desistência escolar.
• Diminuição de 5%
nas taxas de
repetência escolar
(baseado nos
dados do AF05)

MEC,
UNICEF,
Brasil,
Portugal,
Bancoo
Mundial

• O Desenvolvimento
de um total de 30
escolas sob contrato
• Aceite a Estrutura
Nacional de Treino
de Competências
para os Professores

• Completado o
desenvolvimento
de um total de 60
escolas, ou sob
contrato
• Utilizada a
Estrutura Nacional
de Treino de
Competências para
os Professores
National para o
planeamento do
treinamento de
professores.
• Esboçados os
indicadores de
desempenho
baseados na
estrutura de
competências

• Completado o
desenvolvimento
de um total de 90
escolas, ou sob
contrato
• Revisto e aceite o
campo dos
indicadores de
desempenho

• Completado o
desenvolvimento de
um total de 120
escolas, ou sob
contrato
• Todo o treino
existente está a ser
avaliado pelos
parâda Estrutura
Nacional de
Competência
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SECÇÃO B.3: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REDUÇÃO DA POBREZA – INFRASTRUCTURAS
SECTOR DA ENERGIA
B.3.1: Assegurar a
disponibilidade de
energia fiável nos
Distritos
(PDN págs 3, 4, 12, 45,
61, 235, 263, 284-7)

• Completados 15%
da reabilitação dos
centros distritais
• Electricidade 24
horas em dopis
centros distritais.
• 90 % de
eficiência nas
cobranças nas areas
reabilitadas

• 35 km de linhas
MV e restauradas as
linhas LV
associadas
• Contadores prépagos instalados em
todos os
consumidores das
areas reabilitadas.

• Aumentada a
disponibilidade de
energia nas cidades
distritais.
• O crescimento da
economia distrital
arrancou
• Objectivo de 24
horas/dia em Junho
de 2008.

EDTL/CEM
BM (PPIAF,
PHRD,
ESDP)
Japão,
Noruega

• O Japão financiou
novos geradores em
Bacau, Suai,
Viqueque.
• A Noruega
financiou uma mini
estação hidroeléctrica
em Bacau.
Comissionada.
• Completada a
pesquisa sobre as
necessidades de
reabilitação
financiada pelo
PHRD
• Elaborados e
iniciada a
implementação de
projectos piloto para a
reabilitação em áreas
designadas da EDTL.

• Completada a 50%
a implementação dos
projectos piloto.
• O projecto
IDA/Govt finaciado
pelo ESD apreciado
e o aprovisionamento
quase completado.

• Completada a
implementação dos
projectos piloto
• Aprovado e em
fase de
implementação o
projecto IDA/Govt
finaciado pelo ESD

• Restaurados 35
km de linhas MV e as
linhas associadas de
LV e contadores prépagos instalados em
todos os consumidores
das areas reabilitadas.

• Decisão
Governamental
sobre os
preparativos
institucionais para
os sistemas de
energia dos subdistritos.
• Competadas 15%
das reabilitações
• 90 % de
eficiência nas
cobranças nas areas
reabilitadas

• Contadores prépagos e novos
arranjos
intitucionais em
todas as areas
reabilitadas.

• Operação
normal dos sistemas
de energia dos subdistritos.

EDTL
BM (PPIAF,
TFET, PHRD
e ESDP)

• Completada a
pesquisa
dasnecessidades de
reabilitação
financiada pelo
PHRD
• Aprovadps os “IDA
Aliambata Gas Seep
Harvesting Pilot
Projects (GSHP)” e
iniciada a
implementação

• Completada a 50%
a implementação dos
projectos piloto
• Apreciado o
Projecto “IDA”
financiado pelo ESD
• Completadops
50% do GSHP

• Completada a 50%
a implementação dos
projectos piloto
• Apreciado o
Projecto “IDA”
financiado pelo ESD
• Completado o
GSHP

• Decisão
Governamental sobre
os preparativos
institucionais para os
sistemas de energia
dos sub-distritos.
• Completadas 15%
das reabilitações
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B.3.2: Melhorar a
eficiência energética
em Dili, melhorar as
cobranças do
Governo.
(PDN págs 3, 4, 12, 45,
61, 235, 263, 284-7)

• Aumentar a
eficiência de
geração de energia
em Dili.
• Reduzidas
substancialmente as
perdas técnicas e
não técnicas em
Dili.
• Full collections
from government

• O consumo
específico de
combustível foi
reduzido de 0,265
litros/KWh para
0.250 litros por
KWh
• Aumentada a
eficiência de
distribuição de 60%
para 75%.

• Redução
significativa nas
perdas do sistema,
controlo estricto do
uso do combustível
e estricta avaliaçã do
combustível usado
v. geração de
energia e vendas.

MNRMEP,
EDTL/CEM
Japão
BM (TFET,
PHRD,
ASTAE.
GEF)
Noruega

• Gerador financiado
pelo TFET/Govt a
operar.
• Completadas as
reabilitações na
distribuição
financiadas pelo
TFET e Noruega
• Planeamento de
distribuição e
estabelecida uma
unidade de design
financiadas pelo
PHRD
• Formulado um
programa para
reabilitar a rede de
distribuição completa
de Dili.

• Apreciado o
projecto
IDA/GEF/Govt ESD
e o aprovisionamento
está em curso.

• Aprovado o
projecto
IDA/GEF/Govt ESD
e a implementação
está em curso.

• Projecto
IDA/GEF/Govt ESD
Project (Componente
de distribuição de
Dili) 50% completo

B.3.3: Aumentar a
acessibilidade da
energia
(PDN págs 3, 4, 12, 45,
61, 235, 263, 284-7)

• Estabelecidos
planos concretos
para reduzir os
custos globais da
geração e energia, e
medidas para o
efectuar em fase de
implementação.
• Recolha inicial de
gás infiltrado em
operação.

• Adjudicação de
licenças iniciais para
a exploraçãde
jazidas em “Close
offshore” e em terra
• Tomada a decisão
de uma refinaria em
terra
• Projecto de gás
Aliambata a operar,
finalizados o
inventário da jazida
de gás e os testes
para outras 4 jazidas
• Completado o
inventário de
energia renovável
distribuida.

• Fornecimento de
combustível mais
barato para a
geração de energia.

MNRMEP
EDTL/CEM
BM (TFET,
ASTAE,
GEF)

• Iniciado a primeira
etapa das ofertas para
o petróleo em terra.
• Completados 50%
do GSHP
• Actrualizado o
plano director da
electrificação para
incorporar centrais
micro e macro
hidroeléctricas,
jazidas de gás e
outras fonts
renováveis de
energia.

• Adjudicada a
primeira das ofertas
para o petróleo em
terra.
• Projecto
“Aliambata GSHP” a
operar, 75% da
distribuição completa
• O projecto
“IDA/Govt/ ESD”
incluido mais
desenvolvimentos de
jazidas de gás e
apoio a
desenvovimentos
prvados de energia
renovável.

• O
projecto“Aliambata
GSHP” totalmente
operacional,
finalizado o inventário
das jazidas de gás e os
testes de mais 4
jazidas
• Em curso a
implementação do
projecto “IDA/Govt/
ESD”

B.3.4: Assegurar uma
habilitação legal,
reguladora e um meio
institucional para o

• Iniciada a
implementação e
plano concretos
estabelecidos para

• Decisão
Governamental a
longo prazo sobre

• Restructuração do
sector da energia
• Possível criação

EDTL/CEM ,
MNRMEP
(BM; PPIAF;
ESMAP,

• Adjudicadas
licenças para
exploração de jazidas
de petróleo emdo tipo
“close offshore” e
está a decorrer a
primeira etapa de
ofertas para a
exoloração de
petróleo em terra
• O projecto
“TFET/GEF
Aliambata Gas Seep
Harvesting Pilot
Projects (GSHP)” e
iniciada a
implementação.
• Completado o
estudo de viabilidade
da refinaria
• Comissionado o
projecto da mini
hidroeléctrica de
Gariuai em Baucau
• Decisão
Governamental a
longo prazo sobre

• Entraga da EDTL
ao novo arranjo com
mandato para

• Caminho para a
corporização da
EDTL a ser
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sector da energia.
(PDN págs 3, 4, 12, 45,
61, 235, 263, 284-7)

estruturar o sector
da energia e os
arranjos legais e
reguladores
associados
• Preparado e a ser
implementado o
caminho para a
corporização da
EDTL.
• Tomada uma
decisão pelo
Governo relativa à
EDTL depois do
termo do contrato da
equipa de gestão
actual e estabelecida
a nova equipa de
gestão.

estruturas
• Preparado e a ser
implementado o
caminho para a
corporização da
EDTL.
•

de uma Autoridade
Reguladora ,
entidade de
Electrificação (ER),
um Fundo ER e a
corporização da
EDTL.

B.3.5: Construção e
manutenção de
estradas, pontes e
taludes dos rios.
(PDN págs 3, 4, 12,
263-5, 271-5;Plano de
Acção Anual)

• Continua a
aumentar
significativamente a
taxa de execução de
projectos existentes
financiados pelo
CFET (para
trabalhos de capital
e manutenção).

• A execução actual
do AF2007 (% das
atribuições) é 20%
superior à do
AF2006.

• As iniciativas no
âmbito do Plano de
Melhoramento de
Execução de
Projectos do Min.
Obras
Públicas(PMEP)
estão colpetamente
implementadas
• Os trabalhos de
capital e de
manutenção
executados
actualmente atingem
no mínimo 80% das
atribuições do
Orçamento.

PHRD)

estruturas
• Plano para a gestão
da EDTL depois da
CEM e caminho para
corporização da
EDTL.
• Planeamento
detalhado para um
departamento de
Água e Energia, e
recrutamento de
pessoal em curso.

implementar ao
caminho para a
corporização
• Estabelecimento
da Direcção da
Política de Água e
Energia com a
assistência dos
técnicos financiados
pelo GEF.

implementado
• A Direcção da
Política de Água e
Energia tem o seu
quadro de pessoal
completo e está em
curso o aumento de
capacitação

• Em curso a
implementação do
PMEP.
• Assinado o
primeiro grupos de
desenhos detalhados
e documenos (DDD)
subcontratados e
contratos de de
supervisão com
consultores.
• Finalizada a
documentação do
contrato do primeiro
período de
manutenção
rodoviária.

• Iniciados o
primeiro grupo de
trabalhos usando os
DDD subcontratados
e os contratos de
supervisão.
• Iniciados os
trabalhos no âmbito
do contrato do
primeiro período.

SECTOR DOS TRANSPORTES
MinObrasPúb
licas
MPF
BDA
Japão/JICA

• Revisão e
relatórios sobre as
realizações do PMEP
da OP: a execução
dos trabalhos de
capital e maintenance
para o orçamento
AF06 não são
inferiors a 50% das
atribuições do CFET
• Como parte da
revisão acima,
avaliada a eficácia do
Projecto Equipa de
Apreciação do MOP
(ver o PAC 1- matrix)
que objectiva
aumentar a qualidade
e assim diminuir o
aprovisionamento
mau e os atrasos de
implementação.
Reportar o
desempenho actual
contra o Acordo de
Servico de
Aprovisionamento
com o MOP (PAC 1).

• A execução actual
do AF2007 (% das
atribuições) é 20%
mais elevada que a de
FY2006.
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B.3.6: Fortalecimento
da Industria local de
construção civil
(PDN págs 3, 4, 12,
263-5, 271-5)

• O Sistema Gestão
de Manutenção de
Estradas (SGME)
está completamente
operacional.
• As acções iniciais
para se instalar o
Sistema de
(HDM4)Desenho e
Gestão de
Autoestradas no
projecto do MOP
para a apreciação e
investimento
estratégico e
planeamento de
manutenção
• Acções iniciais
para se harmonizar
o HDM4 com o
SGME

• Foram designados
a tempo inteiro, dois
ngenheiros do MOP
para operar o
SGME; Os
escritórios regionais
do MOP estão a
actualizar os dados
da bases do SGME:
O SGME está
pronto para ser
usado na
apresentação do
orçamento do AF0708 para manutenção
de estradas.
• Os gestores do
MOP receberam
orientação sobre o
HDM4 e está
planeado treino
sobre o HADM4
para o pessoal
técnico
• Foi iniciado um
estudo para
harminizar as
operações e as bases
de dados do HDM4
e do SGME.

• Todas
manuteções de
estradas de roina e
reparos de urgencia
são planeados e
geridos, usando o
SGME.
• O HDM4 é usado
para identificarum
investimento
optimizado nas
estradas a médio
prazo e o plano de
manutenção
periódica no seio
dos
constrangimentos do
orçamento; todos os
investimentos em
estradas e
manutenção
periódica foram
incluidos na
actualização annual
do PIS do MOP e
tem sido avaliada a
submissão do
orçamento e
classificação usando
o HDM4
• As operações do
HDM4 e do SGME
estão optimizadas e
harmonizadas; MOP
tem uma base de
dados primária para
o activo de pontes e
estradas (o que
poderá ou não
incluir a base de
dados do SGME);
a(s) basess) de
dados também são
usadas para para
reportar resultados

MOP/
DRBFC
ADB
Japão/JICA

• Estácompleta a
recolha de dados do
SGME e a base de
dados foi preenchida.
• A equipa de treino
do sector técnico de
estradas a assistir o
MOP reviu as
necessidades de treino
para instalar e operar
o HDM4.

• Foi preparado o
primeiro plano de
manutenção de
estradas SGME.
• TR para a
orientação e
programa de treino
do HDM4.
• A equipa de
treino do sector
técnico de estradas e
a equipa do SGME
reviram opções para
harmonizar as
operações e bases de
dados do HDM4 e do
SGME.

• Completado o
treino em curso sobre
o SGME para o
pessoal tcnico, e o
manual do SGME
• A Direcção do
MOP comsidera a
instalação de um
HDM4 e o plano de
treino.
• TR para um
estudo sobre a
harmonização das
operações e bases
decdadis do HDM4 e
SGME

• Foram designados a
tempo inteiro, dois
ngenheiros do MOP
para operar o SGME;
Os escritórios
regionais do MOP
estão a actualizar os
dados da bases do
SGME: O SGME está
pronto para ser usado
na apresentação do
orçamento do AF0708 para manutenção
de estradas.
• Os gestores do MOP
receberam orientação
sobre o HDM4 e está
planeado treino sobre
o HADM4 para o
pessoal técnico
• Foi iniciado um
estudo para
harminizar as
operações e as bases
de dados do HDM4 e
do SGME.

B.3.7: Fortalecer o
MOP no sector das
estradas.

• A Divisão de
Estradas, Pontes e
Controlo de Cheias

• A DEPCH está
organizada de
acordo com duas

• A DEPCH foi
reorganizada de
acordo com duas

MOP/
BDA

• A reorganização
proposta para a
DEPCH está

• A reorganização
da DEPCH está
mandatada e foram

• Implementação
em curso da
reorganização da

• A reorganização do
DEPCH está completa
para todos os
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(PDN págs 3, 4, 12,
263-5, 271-5)

(DEPCH) está a
operar com mais
eficiência.
• O apoio à
capacitação é
coordenado e
sincronizado.

funções nucleares de
desenvolvimento e
manutenção.
• O MOP adoptou
um Plano de
Desenvolvimento e
Gestão dos
Recursos Humanos
(P DGRH)
abrangente,
cobrindo todas as
operações do sector
de estradas.

funções nucleares de
desenvolvimento e
manutenção.
• Todas os
programas de
capacitação de
competências
apoiados
externamente e
programas de
formação do
Governo são
planeados e
elaborados de
acordo com o plano
do HRM4
abrangente do MOP
para as operações do
Sector de Estradas.

Japão/JICA

preparada e
socializada.
• Iniciado o trabalho
de preparação do
PDGRH para todas as
operações do sector
das estradas do MOP

efectuadas as
nomeações para o
pessoal superior.
• O esboço do
PDGRH está pronto
para consideração
pela Direcção do
MOP.

DEPCH, incluindo
nos escritórios
regionais.
• Finalização do
PDGRH

elementos do MOP
sector de operações
estradas.
• MOP adoptou um
PDGRH abrangente,
cobrindo todas as
operações do sector
das estradas.

B.3.8: Melhorar o
transporte aéreo
(PDN págs 20, 28,
37,297-302)

• Acções iniciais
para se estabelecer a
Administração de
Navegação e
Aeroportos de
Timor-Leste (
ANATL) e a
Autoridade de
Aviação Civil de
Timor-Leste.
(AACTL)

• Assistência
técnica
comprometida e
programa para o
estabelecimento da
ANATL e AACTL
acordado

• A ANATL e a
AACTL estão
totalmente
operacionais

MTC
MOPF
Portugal
Outros

• Foi feita uma
proposta do MTC
para assistência
externa no
estabelecimento da
ANATL e AACTL.

• A proposta do
MTC para assistência
foi endossada pelo
GovTL e começaram
as negociações com
parceiros de
desenvolvimento
(PD) potenciais.

• Negociações e
programação em
curso com os PD

• Assistência técnica
comprometida e
programa para o
estabelecimento da
ANATL e AACTL
acordado

B.3.9: Fortalecer
capacidade de
prestação de serviços
da DNAS
(PDN pags 3, 4, 12,
121-2, 263, 275-80)

• O Gov TL está
empenhado com a
autonomia
financeira e de
gestão da DNAS
através da
implementação de
um Plano de
Desenvolvimento
Organizacional; e
também com o
desenvolvimento de
uma estrutura
regulação técnica e
económica para o
Sector de Água e

• O Plano
Organizacional de
Desenvolvimemnto
da DNAS e
programa para o
desenvolvimento da
estrutura de
regulação do sector
foram endossados
pelo Conselho de
Ministros (CM)
• O DNAS é um
membro activo da
“International
Benchmarking
Network (IBNet)” e

• O Plano
Organizacional de
Desenvolvimemnto
da DNAS está
totalmente
financiado e em
curso; o programa
para o
desenvolvimento da
estrutura de
regulação para o
sector está pronto
para ser colocada à
consideração do
CM.
• As decisões da

• Selecção do
consultor para AT ao
desenvolvimento
organizacional da
DNAS em curso.
• Sistema de
avaliação do
desempenho
estabelecido.
• Sistema de
facturação da DNAS
em processo de
revisão.
• A DNA continua
a expandir a
cobrança a

• Mobilizados os
Consultores para AT
ao desenvolvimento
organizacional da
DNAS
• Recolha de dados
sobre o desempenho
em curso.
• As direcções do
DNAS e do
MRNMPE
consideram opções e
recomendações ao
sistema de facturação
do DNAS.
• A DNA continua a

• O Plano
organizacional da
DNAS e programa
para o
desenvolvimento da
Estrutura de regulação
submetidos ao CoM.
• O primeiro
relatório de
desempenho
submetido à base de
dados da IBNet
• As direcções do
DNAS e do
MRNMPE aprovam o
sistema de facturação

SECTOR DE SUPRIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
MRNMPE
DNAS
BDA
AusAID
JICA
Portugal
BM IBNet

• Os termos de
referência (TR) para a
Assistência Técnica
(AT) ao
Desenvovimento
organizacional da
DNAS estão
completos.
• Sistema de
avaliação do
desempenho está a ser
testado.
• O Sistema de
facturação do DNAS
está a ser revisto.
• A DNA continua a
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Saneamento
• A DNAS já
inciciou a
monitorização,
avaliação e
eleboração de
relatórios do
desempenho de
acordo com
indicadores
industriais
apropriados.
• DNAS
progrediu no sentido
da autosustentabilidade
financeira.
• A DNAS está a
planear o
desenvolvimento e
gestão do seus
recursos humanos
considerando o seu
Plano de
Desenvolvimento
Organizacional.

submeteu o seu
primeiro relatório de
desempenho para
ser incluído na base
de dados da IBNet.
• As receitas da
DNAS, decorentes
da venda de água e
da prestação de
serviços de
canaliazação e
outros, totalizaram
$130,000
(acréscimo de 20%
em relação ao
AF06).
• O Plano de
Desenvolvimento e
Gestão dos Recursos
Humanos (PDGRH)
da DNAS é
aprovado e enviado
pela liderança da
DNAS/MRNMPE
aos PD.

DNAS relativas à
gestão e orçamentos
são baseadas na
avaliação do
desempenho actual,
tendo em conta as
políticas e
objectivos do
Governo em matéria
de prestação de
serviços e padrões
internacionais.
• As receitas da
DNAS com o
abastecimento de
água atingiu os
$150,000 por ano.
• A DNAS procede
ao
desenvolvimento
e gestão dos seus
recursos humanos
de acordo com o
seu Plano de
Desenvolvimento
Organizacional.

B.3.10 Melhorar a
prestação dos serviços
de abastecimento de
água (AA) em meio
rural e urbano, de
gestão águas residuais
(GAR) e de gestão dos
resíduos sólidos (GRS)
Aos residentes e
actividades de
negócios de TimorLeste
(PDN págs 3, 4, 12,
121-2, 263, 275-80)
(GAR - recolha,
tratamento e eliminação
de todas os tipos de
águas residuais)

• O GoTL e a
DNAS/MRNMPE
estabeleceram o
primeiro “acordo de
serviços” anual para
os serviços de AA
em meio rural e
urbano, GAR e
GRS. O acordo
obriga o MPF e o
DNAS/MRNMPE a
considerar dotações
orçamentais e níveis
de prestação de
serviços (índices de
prestação de
serviços) a atingir,
respectivamente.

• DNAS/MRNMPE
estão prontos para
preparar a proposta
de orçamento para
AF08-08,
considerando os
níveis de prestação
de serviços
acordados para os
serviços AA, GAR e
GRS

• As atribuições do
orçamento do GoTL
para os serviços de
AA, GAR e GRS e
para os programas
de trabalho do
DNAS são
aprovados
considerando o
estabelecimento de
um acordo de
serviços
transparente,
apoiado por um
sistema de avaliação
do desempenho.
(B.3.9)

B.3.11 Promover boas
práticas de higiene e
saneamento em

• DNAS/
MRNMPE e o
Ministério da Saúde

• As linhas
estratégicas para a
colaboração no

• DNAS/
MRNMPE e o MS
estão a colaborar em

expandir a cobrança a
consumidores
importantes, como
sejam as actividades
comerciais.
• Inciaram-se os
trabalhos de
concepção do
PDGRH da DNAS

consumidores
importantes, como
sejam as actividades
comerciais.
• Concepção do
PDGRH da DNAS
em curso.

expandir a cobrança
a consumidores
importantes, como
sejam as actividades
comerciais.
• Workshops da
DNAS/MRNMPE
para a concepção do
PDGRH da DNAS.
Participação dos PD

do DNAS
• As receitas da
DNAS, decorentes da
venda de água e da
prestação de serviços
de canaliazação e
outros, totalizaram
$130,000 (acréscimo
de 20% em relação ao
AF06).
• O PDGRH da
DNAS é aprovado
pela liderança da
DNAS/MRNMPE e
enviado aos PD.

MoPF
MRNMPE/
DNAS
AusAID
ADB
UNICEF
Portugal

• O Consultor a
longo prazo para
política de Água e
Saneamento do
Ministro, MRNMPE
(o consultor de Água
e Saneamento)
começou o seu
trabalho sobre a
política de Água e
Saneamento (AS)
para Timor-Leste, que
inclui os níveis de
serviço para os
serviços de AA, GAR
e GRS em meio rural
e urbano

• O consultor para a
política de AS
apresentou um
esboço de política de
níveis de serviço e
recomendações da
gestão do DNAS e
MRNMPE. O
MRNMPE
apresentou este
esboço de política ao
MPF para ser
considerado como a
base para as
atribuições de
orçamentais anuais

• MoNRMEP e
MPF acordaram na
política de nível de
serviço.
• MoNRMEP e
MPF prepararam
objectivos de níveis
de serviços
consistentes com a
política aceite.
• As actualizações
do PIS da SA e as
AAP para o AF08
incluem os
objectivos de níveis
de serviços aceites.

• DNAS/MRNMPE
estão prontos para
preparar a proposta de
orçamento para AF0808, considerando os
níveis de prestação de
serviços acordados
para os serviços AA,
GAR e GRS.

MS
MRNMPE/

• Discussões ao
mais alto nível entre
DNAS/ MRNMPE e

• O Consultor da
politica de AS, em
colaboração estreita

• DNAS/ MRNMPE
e o MS apresentaram
e discutiram o

• Uma estratégia de
Água, Saneamento e
Higiene (ASH) e
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conjunto com o
fornecimento de água
“segura” para
“melhorar a saúde e o
bem estar humano”
(PDN págs 38, 151,
154, 163-164, 276)

(MS) estão
empenhados numa
colaboração
sistemática e
estruturada para
maximizar os
benefícios de saúde
relacionados com a
água nas zonas
rurais e urbanas em
projectos de AS

terrenos em matérias
de Água,
Saneamento e
Higiene (ASH)
foram publicadas e
mandatadas pelo
DNAS/ MRNMPE e
MS
• A capacitação da
Divisão de
Promoção da Saúde
(DPS) e da Divisão
de Saúde Ambiental
(DSA) do MS
iniciou-se

todos os projectos
de água e
saneamento para
maximar os
benefícios de saúde
resultantes de um
serviço de água
melhorado nas áreas
rurais e urbanas.

DNAS
AusAID
BDA
Portugal
UNDESA/
UNDP/
UNICEF
WHO

MS relativas ao
desenvolvimento da
estratégia ASH e
colaboração em
projectos.
• Um programa de
capacitação está a ser
planeado para DPS e
DSA do MS.

com o MS, preparou
um esboço de
estratégia para o
ADH e linhas
mestras para o
DNAS/ MRNMPE e
o projecto de
colaboração do MS.
• Um programa e
um plano de
financiamento foi
preparado para as
acções do programa
de capacitação da
DPS e DSA.

esboço da estratégia
e as linha mestras
para ASH em
seminários, que
contaram com a
participação dos PD
• Foi aprovado um
programa e um plano
de financiamento
para as acções do
programa de
capacitação da DPS e
DSA.

linhas mestras para a
colaboração no tereno
foi publicada e
mandatada pelo
DNAS/ MoNRMEP e
MS
• Aa acções de
capacitação
começaram para as
DPS e DPA.

SECÇÃO B.4: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDUÇÃO DA POBREZA – GRUPOS VULNERÁVEIS (VETERANOS)
B.4.1: Reconhecimento
dos veteranos da
resistência
Recognize veterans of
the resistance.
(PDN, pág 132)

• Cerimónias para
os veteranos com
mais anos de serviço
em cada uma das
categorias definidas
pela Lei
• Pensões
concedidas aos
veteranos com mais
anos de resistência
de acordo com a Lei
• CHSRR
completa
acrescentos e
correcções ao
registo oficial dos
veteranos.

• Registo de
veteranos
implementado de
acordo com a Lei
• Registos
adicionais
realizados pela
CHSRR de forma
transparente e
participada

C.1.1: Programa para
trabalhadores

• Programa
operacional para

• 800 trabalhadores
colocados no

• Veteranos
reconhecidos e
apoiados de acordo
com a Lei
• Governo, ONG e
doadores seguem
política nacional
através de acções de
apoio aos veteranos

MTRC/SEAV
AC/CHSRR
Gabinete do
Presidente
(UNDP, WB)

• Primeira cerimónia
para os veteranos da
frente armada a 20 de
agosto
• Primeira cerimónia
para os veteranos da
frente civil a 30 de
Agosto
• Conclusão de todos
os sub-regulamentos
necessários da Lei dos
Veteranos
• Funcionários da
SEAVAC treinados
em gestão de bases de
dados
• Iniciado o
pagamento das
pensões especiais de
subsistência para os
que serviram durante
15 ou mais anos na
frente armada

• Fundadores da
resistência
reconhecidos a 28 de
Novembro
• Mártires da
libertação nacional
reconhecidos a 7 de
Dezembro
• Continução dos
programas e políticas
de apoio aos
veteranos
• Continuação da
assistência aos
veteranos que
necessitam de
cuidados médicos
especiais

• Vulnerability
criteria developed, in
coordination with
overall social
• Desenvolvimento
de critérios de
vulnerabilidade, em
coordenação com o
planeamento global
para a protecção
social, com vista à
atribuição de apoio
às viúvas, orfãos e
veteranos
vulneráveis e não
elegíveis para a
atribuição da pensão
especial de
subsistência
• Recolha de
informação sócioeconómica
necessária para a
implementação da
política, incluindo a
determinação da
vulnerabilidade

• Membros da frente
diplomática
reconhecidos
• Opções de politica
para a assistência aos
veteranos vulneráveis,
viúvas e orfãos,
enquadradas no
programa geral de
serviços sociais,
identificadas.
• Trabalho da
CHSRR concluído e
processo de registo
encerrado.
• Planeamento da
nova série de
cerimónias finalizado

SECÇÃO C.1: CRIAÇÃO DE EMPREGOS – DESENVOLVIMENTO DO SECTOR PRIVADO
• Criação de 1000
postos de trabalho

MLCR
(UNDP,

• 200 trabalhadores
colocados no

• Número de
trabalhadores

• Trabalhadores a
partir para novos
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emigrantes
(PDN, págs 26, 27 114,
226, 227)

trabalhadores
emigrantes

estrangeiro
• Negociações com
mais países de
destino
relativamente à
colocação de
trabalhadores
timorenses
concluídas

por ano no
estrangeiro
• Receitas/salários
aumentados

Ireland)
ILO

estrangeiro
• Continuação da
formação de
preparação dos
trabalhadores

emigrantes por sector
acompanhado

países de destino

C.1.2: Melhoria do
ambiente de negócios
para o sector privado,
com maior
consistência de
regulamentos, custos
menores para fazer
negócio, menos
barreiras
administrativas e
melhor
comunicação/consulta
entre Governo e sector
privado
(PDN p 24, 28-29, 66,
119, 230-232)

• Contactos/comuni
cação entre Governo
e sector privado
melhorada
• Ministério da
Justiça assume
novas funções de
notariado/registo de
negócios, em
coordenação com o
Minist’erio do
desenvolvimento
• Registo de crédito
estabelecido.

• Forums de
Negócios (2)
• Reuniões entre
Governo e o Grupo
de Trabalho do
Sector Privado (SP)
(8)
• Redução do tempo
necessário para
iniciar negócio para
as PME e empresas
maiores
• Redução das
despesas necessárias
para iniciar negócio
para as PME e
empresas maiores

• Strengthened
private sector
enabling
environment that
has led to increased
levels of investment,
trade and business
activity
• Reforço da
capacidade de acção
do sector privado,
que leva ao
acréscimo dos níveis
de investimento,
comércio e
actividade de
negócio

MD, MoJ,
BPA (WB,
UN, Portugal,
IMF, USAID)

• Um Forum de
Negócios entre
Governo a sector
privado, seguido pela
formação de pelo
menos 2 grupos de
trabalho
Governo/sector
privado
• Continuação da
preparação do registo
do crédito

• 4 reuniões dos
grupos de trabalho
Governo/sector
privado, resultando
numa maior
integração do
feedback do SP nas
acções e politicas do
Governo
• Ministerio do
Desenvolvimento
coordena adopção do
sistema internacional
de classificação das
actividades
• Esboço da Política
de licenciamento de
negócios chave
relacionados com a
indústria e o turismo,
com base em
consultas ao SP

• Regoisto para o
crédito funcional
• Esboço da Política
referente ao sistema
de seguros
• Registo de
Negócios no
Departmanto de
Registos e notariado
funcional

• 2 Forums de
Negócios entre
Governo e SP
realizados
• 8 reuniões dos
grupos de trabalho
Governo/sector
privado realizadas
• Lei do
Licenciamento de
indústrias chave e
actividades turísticas
esboçada
• Análise e revisão do
capital mínimo
necessário para o
estabelecimento de
empresas pelo
regulamento das
Sociedades
Comerciais, Como
preparação para a
possível reformulação
do regulamento

C.1.3: Programa
Nacional para a
iniciativa empresarial
(PDN, págs 242, 243,
235, 237)

• Greater public
awareness of the
scope for
employment through
entrepreneurial
activities
• Maior
sensibilização do
público para as
questões do
emprego, através de
actividades
empresariais

• Realização do
Forum Nacional da
iniciativa
empresarial
• Programas de
formação em Know
how aplicado – 10
cursos/300
participantes
• Novos
empresários - 100

• Contribuição para
a economia, através
da criação de 200
postos de trabalho

MD, MEC
(WB, USAID,
UNIDO,
UNDP/ILO)

• Continuação da
formação em
empresariado através
dos BDCs (no sei da
LADE) e formação
por privados e
instituições de
educação formal.

• Progresso contínuo

• Progresso contínuo

• Progresso contínuo
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C.1.4: Investimento e
Promoção da
Exportação (PND
paginas139, 141, 143,
242, 243, 246)

• Aumento do nível
de FDI
(investimento
estrangeiro direto)
• Indicadores de
FDI largamente a
disposição

• Novos empregos–
200
• Desenvolver
metas para
investimento
domestico

• 1,000 empregos

Office do
PM’s , MD,
MoPF,
MLCR, MEC
(BM, USAID,
PNUD, ILO,
UNIDO)

• Set up de um
sistema de informação
para o investimento
estrangeiro
• ligação entre
respectivos
ministerios
estabelecidas apar
coordenar
identificaçao dos
sectores chave de FDI
em Timor-Leste

Ministerios a
coordenarem se para
implementar
maneiras para a
promoção de FDI:
exemplos: one-stop
shop, targeted
vocational and
technical skills
training, special
economic zone,
business legislation

• Sistema de Gestao
de informacao de
investimento
estrangeiro
operacional
• Sistema de gestao
de investimento
domestico
operacional

• Niveis de FDI
aumentam
• Indicadores de FDI
disponiveis ao publico
• Niveis de
investimento
domestico aumentam
• Indicadores de
investimento
domestico disponíveis
ao publico.

C.1.5: Rotina e
manutencao periodica
de estradas
(Contractos de
trabalho)
(PND paginas 37, 133134, 137, 230-231, 273,
275)

• 500 empregos
criados anualmente
e manutencao de
estradas
programadas
completed

• 500 empregos
anuais criados

• Manutencao de
estradas a alcançar a
maximisação da
força de trabalho e
manutencao das
estradas
operacionais

MPW

• Programas de
estradas a registrar
criaçao de empregos e
estatísticas
• Numero de
empregos criados
incluidos como um
indicadore de
performance no
Plano anual do MPW

• Progresso continuo

• Progresso continuo

• Progresso continuo

C.1.6: Lei da TerraPolitica Titular, Lei e
Seguros; Politica de
Desenvolvimento a
Venda da propriedade
do estado
(PND paginas 61,62,
63 66, 196, 226, 243)
(RM paginas 8-10, 17,
25)

• Lei Principal e
regulamentos
completados:
direitos a
terra/titulos,concord
ância a proprietários
estrangeiros,
cadastro, recursos
naturais, e uso
agronomo
• Implementação de
pilotos e registro da
terra

• Aprovação das
leis
• Relatórios de
propriedades
privadas pelo sector
piloto

• Leis a funcionar
• Titutlos e
desenvolvimento do
sistema cadastro em
progresso.
• Mercado privado
em terra e transções
de propriedades
• Terra e
propriedade usadas
como finança
colateral

LPU (MoJ)
(TA :USAID,
AusAID)

• Lei sobre sistema de
propriedade,
Tranferencia de
terreno, Registro de
terreno, Registro ae
restituicao de títulos
submetidos por NP
por CoM

• Decreto de Lei
provisorio sobre o
acto cadastral
enviado a CoM
• Cadastral
Preliminario em Dili
continuaçao

• Lei sobre sistema
de propriedade,
Tranferencia de
terreno, Registro de
terreno, Registro ae
restituicao de títulos
aprovados por NP
• Decreto de Lei
provisorio sobre o
acto cadastral
enviado a CoM
• Sub-regulamento
para implementar
processos de registro
de terreno.

• Regime juridico
principal adoptado
• Cadastral
preliminario em áreas
urbanas continuaçaõ.
• Registro deTerreno
Pilotoa comecar
• Considerações
iniciais para futura
tranferencia de
propriedade de estado
registrada.

C.2.1: Politica e
Desenvolvimento da
legislação
(PND paginas 174, 176
e 190-197)
(AAP: Politica e
planeamento PC 1 e 3:
Florestas 3.2;3.3;

Leis e Regulametos
finalizados para;
• Pescas
• Quarentena
• Florestas (incl
PNAs)
• Pesticidas

• Leis aprovadas
por COM e leis
usais provisorias
• Implementação
dos planos para
todas as leis e
regulamentos

• Texto legal para
Pesticidas,
Sementes e
Livestock finalizado
• Requisitos para
avaliacao da Lei do
Uso e management
em progresso

• Lei sobre
Pesticidas, sementes e
Livestock aprovadas
por COM;
• Uso da Terra e Lei
de management em
texto provisório.

SECÇÃO C.2: CRIAÇÃO DE EMPREGO – AGRICULTURA
Agenda legislativa
do MAFP’s
completada.

DPPPS;
(FAO, UE,
ARP)

• Licensa das
condições de pesca
revistas.
• Regulamentos de
Quarantina
finalizados;
• Lei das Florestas

• Requisitos para
Pesticidas, Sementes
e gado- avaliação
completa.
• Esboço do texto
legal em progresso

30

colheitas alimentares
3.0;4.0)

• Sementes and
fertilizantes
• Livestock
• Uso da terra e leis
de management
provisórias

C.2.2:
Sustentabilidade dos
recursos e
management- Pescas (PND) paginas 187188, 191-192, e 206)
(AAP: Pescas e
aquaculture
desenvlvimento PC 2)

• Avaliação dos
resultados do
primeiro ano das
licensas off-shore;
• Monitorização
das pescas e
sistemas de
Controlo &
Surveillance (MCS)
• Licencas e
monitorização e
socialisação das
pescas artesanais em
progresso

finalizada
• Pesticidas.
Sementes, Livestock
– em progresso

• Pelo menos cinco
naves offshore a
operar nos termos
das suas licensas;
• Frequencias de
naves nao
registradas, nao
identificadas e
ilegais (IUU);
• Numero de
licencas artesanais
Target =1000;
• Logbooks e
MAFP base de
dados em ordem;
• Numero de
comunidades a
receber o programa
de socialização

• 20 naves
licenciadas offshore
a operar sob MCS
• 2000 licencas
artesanais emitidas
• Todas as
comunidades
costeiras receberão
programas de
socialização;
• Sistema de MCS
operacional, e IUU a
decrescer;

MAFP
Departamento
das pescas e
Aquacultura
(AusAID,
USAID)

• Licencas de pesca
artesanal em
progresso
• Programa de
socialização a
decorrer
• Observadores de
naves a efectuar
relatórios via
logbooks a base de
dados do MAFP
• Design e Sistema
de MCS concordados
e treino a decorrer

• Licencas de pesca
artesanal em
progresso
• Programa de
socialização a
decorrer;
• Observadores de
naves a efectuar
relatórios via
logbooks a base de
dados do MAFP~
• Apoio dos
doadores ao sistema
de MCS e o treino
continua;
• Treino dos
observadores de
monitorização offshore completado

• Licencas de pesca
artesanal em
progresso
• Programa de
socialização a
decorrer
• Observadores de
naves a efectuar
relatórios via
logbooks a base de
dados do MAFP
• Apoio dos
doadores ao sistema
de MCS e o treino
continua;

• Licencas de pesca
artesanal em
progresso
• Programa de
socialização a
decorrer;
• Observadores de
naves a efectuar
relatórios via
logbooks a base de
dados do MAFP
• Sistema de MCS a
operar e relatórios são
produzidos;
• Avaliação dos
relatórios no segundo
ano de licensas off
shore e monitorização.
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Implementação da
Politica das pescas e
extensao dos sistemas
a agricultura e
florestas upland
AAP 3.2;3.3; Segurança
alimentar 3.0;4.0
AAP Florestas 2.3:
Pesquisa- Extensão
Apoio ao sub programa

C.2.3 Produçao
alimentar e segurança
alimentar.
(NDP pages 181-182
and Rain-fed upland
Colheitas alimentares
Sub-Programa 1 e 2)

Implementação da
politica de segurança
alimentar
(AAP 2006-07)

• Regulação das
florestas a ser
implementada;
• Inventorio das
florestas em
progresso
• Desenvolviment
o de Estrategias
florestais para a
comunidade
• Extensao de
programa de
agricultura e floresta
integrada

• Colheita de 3
Dados PAN;
• Parques
nacionais deliniados
num distrito e uso
da terra assessed;
• Inventário
complete das
florestas de 10% da
area total(1800km2);
• Socialização do
programa conduzido
em 13 Distritos;
• Actividades
integradas de
Agricultura e
Florestas em 7
distritos.

• Dados sobre 6
areas naturais
protegidas
recolhidos
• Totalidade da
delimitação dos
parques nacionais
mais importantes
medidas.
• Inventário da
Floresta 25%
completado
• Modelo nacional
para modelos
integrados de
services de extensão
operacionais ao
nivel distrital.

MAFP
Directoria das
pescas e
recursos de
agu;
MAFP Dir.
Serviços para
a Pesquisa
Agronoma
MAFP
directorias
Regionais;
(ARP, FAO,
PNUD, Japão,
ACIAR, UE,
ONGs)

• Dados sobre 1
PAN recolhidos
• Trabalho sobre o
Parque Nacional em
progresso
• Inventário sobre as
florestas em
progresso.
• Workshops –
“socialization” - em
progresso;
• Actividades
integradas a 7distritos
em progresso

• Dados sobre 1
PAN recolhidos
• Trabalho sobre o
Parque Nacional em
progresso
• Inventário sobre as
florestas em
progresso.
• Workshops –
“socialization” - em
progresso;
• Actividades
integradas a
7distritos em
progresso

Dados sobre 2 PAN
recolhidos
• Trabalho sobre o
Parque Nacional em
progresso
• Inventário sobre as
florestas em
progresso.
• Workshops –
“socialization” - em
progresso;
• Actividades
integradas a
7distritos em
progresso
• linhas de conduta
para serviços
nacionais de
extensão do MAFP
em esboço

• dados sobre pan 3
recolhidos
• Trabalho sobre o
Parque Nacional
completo num distrito
• Inventário sobre as
florestas em
progresso.;
• Workshops –
“socialization”
estendidos a 13
distritos;
• Actividades
integradas a 7distritos
em progresso
• linhas de conduta
para serviços
nacionais de extensão
do MAFP em esboço

• Testes,
multiplicação e
distribuição de
material de
qualidade
• Pesquisa
adaptável e
programa de
extensão para
colheitas chaves e
activas em todos os
distritos;
• Melhoramento
de variadades e
metodos culturais
adoptados pelos
agricultures;
• Pessoal do
MAPF treinado em
pesquisa e metodos
de extensão
• Monitorização da
segurança alimentar
e evaluação aviso
prévio dos sistemas
estabelecidos

• Numero de testes
participatorios e
demonstrações
plantados;
• Numero de
melhorias de tipo de
plantas types dados
aos plantadores;
• Escolha de
graus; aumento da
produção e
avaliação dos
agricultores/
aceitação das novas
variadades;
• Rehabilitação de
um site de pesquisa
do MAPF.

• Semente nacional
e teste de tuber
multiplicação e
distribuição de
sistemas
estabelecidos;
• Agricultores tem
acesso a material de
plantação de alta
qualidade e de
variedade
melhorada;
• 4 sites do MAPF
desenvolvidos.
Aumento de hora a
hora da produçao
das colheitas e
receitas das vendas
do producto em
excesso

MAFP
Divisão da
Colheita
Alimentar,
DPPPS
(AusAID,
ACIAR, GTZ,
Japão, FAO,
PNUD)

• Resultados para a
colheita de 2005-06
analisados e,
publicados
• Treino do pessoal
do MAFP
• Extensão de
programas de
agricultures em
progresso;
• Reabilitação dos
Sites de pesquisa
Betano em progresso;

• Novas variedades
distribuidas aos
agricultores;
• Treino do pessoal
do MAFP
• Extensões e
demonstrações no
terreno conduzidas
pelo MAPF,
projectos e ONGs
• Reabilitação de
sites de betano em
progresso

• Programas de
2006-07 plantados
em todos os terrenos;
• Treino do pessoal
do MAFP
• Programas de
estensão pelo MAPF
em progresso;
• Colheita e
avaliação de
tentativas dos
agricultures em
progresso
• Reabilitação de
sites de betano em
progresso

• Colheitas e
avaliação dos testes
dos sites dos
agricultures em
progresso;
• Treino do pessoal
do MAPF
• Extensão de
programas pelo
MAPF em progresso;
• Colheita de dados e
analise em progresso
• Reabilitação de sites
de betano em
progresso- acabada

• Nova unidade de
segurança alimentar
e estabelecimento e
funcionalidade de
coordinadores ao

• Relatórios a tempo
em assistencia à
politica de
segurança e
monitorização

MAPF
Divisões de
planeamento
da politica
dos serviços e

• Termos de
referencia para
unidades de segurança
alimentar finalizados
e aprovados;

• Primeiro estudo
sobre trabalho no
terreno completado
para as Pescas
• Colheita de dados

• Colheita de dados
NAFFIPS data
collection
processing, analysis
and reporting

• Monitoramento de
segurança alimentar
na base de dados MIS;
• Unidade de
segurança alimentar e
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Apoio aos negócios do
sector agricolo e
desenvolvimento (AAP
2006-07)

• Publicação de
tendencia de preços
para as principais
mercadorias;
• Dados publicados
sobre o custo de
produção e modelos
de empresa para
mercadoria
seleccionada;
• Comunicado dos
resultados dos
cultivadores;
• ASCs legalmente
constituido
restructurado e
refocalizado.

nível nacional e
distrital;
MAFP base de
dados MIS
estabelecida
corrente e
accessivel;
Capacidade do FSU
e DPPPS para
monitorização e
avaliação dos
indicadores de
segurança alimentar

alimentar;
• Resultado e
impacto das
avaliações em
progresso;
• A decorrer:
Desenvolvimento da
politica da
segurança alimentar
e estratégias.

programas;
Unidada de
segurança
alimentar,
Divisão das
colheitas;
(CFET, GTZ,
ARP, FAO)

• Primeiro estudo
nacional de
agricultura
(NAFFIPS) –trabalho
de terreno para
agriculturacompletado;
• Processamento dos
dados do NAFFIPS
iniciado;
• Design da Base de
dados em progresso.
• Plano de Sistema
de Aviso Previo
(Early Warning
System (EWS))

• Numeros e
qualidade de estudos
de mercado
elaborados;
• Relatórios sobre
estudos publicados e
aplicados aos
agricultores;
• Numeros de
agricultures com
acesso a informação
ASC/RPO

• Dois centros de
serviço para a
agricultura;
• Novas empresas
de agricultura
estabelecidas em 2
districtos através de
ASCs;
• Aumento na
produção e na
practica de
marketing

MAFP
Negocio
agronomo
Div., ASCs,
ARP3, GTZ

• Estudos de
Mercado semanais e
publicação dos
resultados;
• Custo de estudos de
produção em
progresso;
• Profilos de
industria para 9
mercadorias chaveem progresso;
• Regularização legal
e refocalização do
ASC’s em progresso

para NAFFIPS data
processamento,
analise e relatório em
progresso;
• Treino para a
unidade de FS/
coordinadores
• Treino em estudo
e processamento de
dados em progresso
• Design da Base
de dados em
progresso.
• Plano de Sistema
de Aviso Previo
(Early Warning
System (EWS)) em
progresso
• Estudos de
Mercado semanais e
publicação dos
resultados;
• Custo de estudos
de produção em
progresso;
• Profilos de
industria para 9
mercadorias chaveem progresso;
• Regularização
legal e refocalização
do ASC’s em
progresso

finalized and
published
• Treino para a
unidade de FS/
coordinadores
• Treino em estudo e
processamento de
dados em progresso
• Base de dados
funcional
• Plano de Sistema
de Aviso Previo em
progresso

coordenadores a
funcionar de maneira
eficaz
• Treino para
unidade FS e
coordenadores
• Treino em estudo e
processamento de
dados em progresso
• Base de dados
funcional e
regularizada
• Plano de Sistema
de Aviso Prévio piloto
sujeito ao apoio dos
doadores

• Estudos de
Mercado semanais e
publicação dos
resultados;
• Custo de estudos
de produção em
progresso;
• Profilos de
industria para 9
mercadorias chaveem progresso;
• Regularização
legal e refocalização
do ASC’s em
progresso

• Estudos de Mercado
semanais e
publicação dos
resultados;
• Custo de estudos de
produção em
progresso;
• Profilos de industria
para 9 mercadorias
chave- em progresso
• Regularização legal
e refocalização do
ASC’s em progresso
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