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nBpuii|rcE DEMOCnAUCA DE TIMOR-LESTE

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO

Ref. N." IgEt tcpNr/xr/oe

A Sua Excel€ncia
O Presidente do Patlamento Nacional
Dr. Fernado Lasama de Aratijo

Assunto: Projecto de "Construgdo das Centrais El6ctdcas"

Flxcc16ncia,

\rc.nho por este meio infcrrmar Yossa Excel6ncia, e os Distintos Deputaclos do Parlamento

Nacional, sobrc o poltto de situacio relatir-amente eo projecto de Consttucio das Centrais

Dl6cuicas que i-r'ao fornecer electricidade est6r-el e regular a nir-cl nacional, como aspilado hd

rnuito 1-rot todos os fitnrit 'crtscs.

Na scclu6ncta da alocaqio da verba necessiria ao dcselr-olr-irnento deste objecLivo, no

OrEamento Geral do Estado de 2009, p^ta 
^ 

construcio faseacla de duas Centrais Ei6ctricas,

das listagoes 'fransformadoras e Linhas de Drstriburcio a nir-el nacional, estabelecemos um

contlacto de consultoria com a hl*Boilfit ',t .loittl 1'tt;lure (EB .ll '1 a 16 dc Julho de 2009, de

fotma a assegurar que os rcquisiros e resultados ptetendidos pclo Got-etno fossern

cumpridos pela Emprcsa contratadi- p^r^ a consuucio das Ccnuais Ei6ctricas, a CNI22.

Reconhecendo, desde j6, que o enr-olvimento de uma empresa de consultoria neste processo
da construqao da Central Ei6ctrica devetia ter sido considerado tnais cedo, foi no entanto
isto considerado no Orcamento Geral do E,stado de 2009 c aprovado pelo Parlamento

Nacional ern -30 de Janeiro de 2009, sendo que o processo de concurso priblico levou mais

tcmpo do quc iricialmente prer.isto e por isso o consultor seleccionado s6 iniciou o seu

trabalho enr finais de Julho.

Conjuntamente com o cc)nsultor, r.imos a necessidade de faz,er uma imediata cotreccdo a
todo o plano de elecuihcaqio do Pais e consequentemcnte i correccio do respectivo

contrato de "ConstruEao das Centrais El6ctricas". Esta decisio f<ri tambdm ponderada com
base na prcparacio do Plano Estrat6gico de Dcsenr-olr.irlento, que se encontra na sua fase

final, que tem colrro principal objectir.o o desenr.oh-imento urtegrado da NaEio e, neste
sentindo, a adicionat is ji 6bvias necessidades de proporcionat electricidade a todo o Por-o
tirlorense, acrcscc ainda sarantu'que este projecto tcnha sustentabilidade a longo-prazo para
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dar 1'esposta is ne ccssidacles e ncrg6ticas de constrLlcio de infra-estrllftuas, e

deselr-ci\-irncnto do sector agricola, industrial e turistico, iner-itiveis ao crescimento

ccontirnico e ao bem-estar dos timotenses.

Este projecro totalmente inolador e crucial par^ o desenvolr-irnento da jor-em Nagao de

firnor-l-cste 6 sem dir-ida um grande desafio, que queremos ultrapassar de forma eficiente,

transparente e sustentir-el, para a protecgio dos melhores intetesses do Povo de Timor-

Lcste. Ilsta fasc dc transiqio quc o Pais atrar-essa neste mome11to, a passagem do peliodo de t
p<is-conflito para ulrra fase clc cstal>ilidade e seguranca nacional, consdtui-se cofiIo ulrra

oportunidade irnica paLa "passo a passo" cflar as condicoes bisicas de arranque do

t t  r :c i t t t t : l1, ,  q 1. '11, ' ,111i f  i , .

Assim, c considerauclo as perspectivas de inr.estimento estlangeilo que cada vez mais o

Governo tem r-indo a ser capaz de atrair, assim como o desenr.oh:imento previsto, no norte

clo Pais, de indistrias (por exemplo mineiras) turismo e outras fdbricas que pennitam a

rcduqio da dcpend6ncia das importag6es; e o plano de desenr-olver faseadamente o sul do

Pais, atrar-6s da construqio de unra refinaria, de uma base de abastecimento e da indristria de

I-^tG, enrre outros projectos, lcr-aranr-nos a decidil pelo aumento da capacidade produtir.a

de electicidadc que nio se resulna apenas is necessidades acruais lnas que, antes pelo

contririo, considere o desenr-olr-imcnto de m6dio e longo pr 7'o.

Neste scntido e seguindo o esrudo realizado pela empresa de consultoria italiana, iremos

proceder is seguintcs alteracdes ao projecto inicial:

r -\s dr-ras Centrais El6ctricas a coflstruir, utna em N'Ianatuto e outla cm Betano, iriam

rcr uma capacidade produtiva de 180 Megawatts (ln!), sendo que no plano de

clectrificacio revisto irao passar a ter uma capacidade produtir-a de 250 MW;

o O plano inicial de construgio de umas das Centrais cm Manatuto com capacidade

panl20 MW foi alterado para Flera e com a mesma capacidade;

o A capacidade inicial prevista da Central de Betano passou dos 60 MW pata 130

MW, tcndo em conta as necessidade de desenvoh-imento dos sectores produtir-os,

na costa sul, i6 referidos prer-iamente;

o ^\s Linhas dc Transmissio de Alta Tensio, com 
^ 

c^pa.cidade inicial de LL0 KV,

sofreram uma alteragdo pan L50 KV, e a extensio das mesmas de 630 Km pata

794Krr,., tendo em colrra clue a solucdo der-er6 scra mais defrnitiva possivel. Ap6s a

rcr-isi<,r do plano, considerou-se que os IiY prcvistos no plano iniclal, nio terio

capacidade suficienre no futuro p^iia suportar os projcctos de longo-prazo.

Consideranros, por isso, ser rnais prudcnte actuar rmcdratamente do que esPcraf que

o projecto esteja irnplemefltado para mais tarde ter que r-il a ser reesuufutado, com

os respectivos custos adtcionais inerentes.

o Foi ainda considerado o aumento da extensio das Linhas de Distribuigao de N{6dia

Tensio de 20 IiV, para 120 Km, de forma a cobrir os distlitos, sub-distritos e as

comuuidadcs;



Por outtcr laclo, o plano inicial de utilizar uma estagdo em Flera para fazer o
Backup de Dili, mudou para* a Central de Comoro, tendo em conta as exisdncias
das nor-as infra-estruturas a scrcll flrturamente construidas na caDital do Pais:

o Foi assim consj.derado que, devido is ilregularidades fisicas do Pais (a topografia), no
novo "Piano de Actir-idades", haveria prioridade na constrlrglo de Torres para as
Linhas de Transmissdo e nas Sub-estag6es, cnquanto se procede i construcio
fistca das 2 Centtais lll6ctricas. h,stas linhas sdo dc facto fundamentais porquc nrais
ir-nportante do que ter um espaco de produqao de electrictdade, 6 garanul a sua
distlibuicao i populacio em geral e is .zonas dc clesenr-oh-imento. Neste sentidcr
()Ptritr]()s Por urtt l)r-,izo mais alargtdo, lnus [aurbirl nrars pl-rdelrte, para que estc
projccto fundamental pata o arranque do crescimento econ6mico seja a mudanca
cstrutural que Timor-Leste precisa.

o -\ opqio polurn periodo mais longo de implementacio deste projecto nio significa,
no entanto, qlre o meslno nio venha a ser concluido mais cedo, mas ap6s r-erihcacio
"ifi /0m" dos lugares de dificil acesso, a prud6ncia aconselhou-nos a estendcr o pnzo
de implementaqio e o aumento da extensio da rede de transmissio.

Api-is estas alteracdes ao proiecto inicial e tendo em conta que o pnzo de implementacio
serir at6 ao final de 2011,haveth assim tempo suficiente para proceder d encomenda de
geradores novos pata as duas Centrais Eldctticas. Esta mudanca de estrat6gia, que inclui,
primetro que tudo, garantil a transmissio e distribuicio generalizada para assegurar o acesso
is populacdes, pcnrritili a aquisicio de gcradorcs cujo periodo de aquisicio estd estimadcr
cm, pelo trrenos, 1? mcscs.

,\ptoveito ainda esta oportunidade para esclarecer os l)isuntos l)eputados, que tanto as
quest6es ambientais como a obedi6ncia aos padrocs interuacionais. qucr nas con{iguracdcs
quer nos documentos contratuais, estdo a ser consideradas seriamcnte pelo Governo.

Ncstc senrido, a utilizacio de combustir.eis considcrados polucntes que tanto t6m gerado
bulicios em alguns dos Disuntos Deputados, 6 ulrra questio a ser considerada coln as
susestdcs dos mesrros.

Der-o apenas acresccntar quc, seja qual for o tipo de gerador que r-cnha a ser adquirido teri a
potencialidade de usar qualquer uma das fontes de energia - giis, diescl ou 6leo pesado - de
acorclo com o que for considerado mais adequado is cilcunst6ncias especificas do Pais.

lrm conclusdo, quando o projecto estiver em fase de finalizagio de irnplementaci.o, o
Gor-crno il6 entio apresentar ao Patlamento Nacional as r.6r'ias opE6cs de gastos em relacio
ao combustir-el a scr utihzado * dos mais caros aos menos caros - passando entio a decisio
a ser feita mediante a avaliacio do quadro orcamental.

O comptomisso de desenr-olr-imento que assumimos enquanto Governo, com
responsabilidades sobre um clos paises mais pobres do sudeste asizi"tico, 6 uma questao de
principio e determinacio. No eiltanto, nao podercnr<is i.gnoraf o conte\to actual da nossa
realidade, a necessidade flequente de proceder ao lcr.antamento de dados e prioridades e a
perccpcio dr,is desahos di6rios ern r-drias 5teas de especialidade. Exige-se por isso
flexibilidade e a rer-isio atempada de todas as f6rmulas eristentcs, assirn como a procura de
f6rmulas mais eficientes.



-\ pcrcepcio de que a nossa sociedade 6 fnica, com grandes dificuldades em terlnos de ktou-
Ltau e tecursos humanos, e de que so uma visio construti\-a de ultrapassar em coniunto os
obsticulos inerentes i nossa priiplia realidade nio pode ser descurada. Clostaria de ilustrar
csta obscn-aq.io com u1n e\clnplo bern pritico e do conhecjrrrento geral de todos os
Distintos I)eputados - herddmos uma lei de apror-isionamento consubstanciada nas boas
pr6ticas ilternacionais dos paiscs mais desenvolr-idos mas, infel-izlnente, a nossa pr6pria
socicdade ainda csti na fase de apreender os processos mris simples de preenchimento das t
propostas intrinsecas a cste processo.

I)rsso r I)itss() c cotn \'isit.r cstrlitdgica, scrclr]()s crpazcs clc cont-inlulr r lissegur,.ttr lrs
necessidades b.{sicas e imediatas dc electricidade, atrar'6s do i.nr-estirnento nos geradores e da
consftuqio das linhas de tlansnissio de alta tensio, enquanto podemos i6 rnvestir tamb6rn
no futuLo, a m6dio prazo, para alterar significativamente o estado da Nacao.

Contando com a participagio activa dos Distintos Deputados neste projecto de reler.ante
interesse nacional, apresento a mrnha mais eler-ada estima e consideracio.

Palicro do Gor-erno, 4 de Novembro de 2009
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