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Gerir para Melhores Resultados
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1. Visão geral da Assistência de PDs

Meta

(Nível 1)

Sub-Meta

(Nível 2)

1. Assegurar defesa, segurança e estabilidade nacional Reforma do sector da segurança

Quadro jurídico

Formação

Infra-estrutura e sistemas

2. Assegurar um sistema de justiça eficaz e acessível Acesso a justiça

Fortalecimento da estrutura jurídica, instituições e

profissões jurídicas

Sensibilização do setor sobre Gênero e direitos

humanos

Infra-estrutura e tecnologia

3. A integração global e o posicionamento de Timor-Leste
Participação em organizações e instituições globais

relevantes

1. Visão geral da Assistência de PDs

Meta

(Nível 1)

Sub-Meta

(Nível 2)

4. Fortalecer a cultura democrática por meio prestação de 

contas e transparência no setor público
Reforçar a capacidade de CAC

Aumentar a integridade do setor público e

promover a educação cívica

Apoio ao processo legislativo e pesquisa jurídica

Promover a transparência nas ações do governo

A liberdade de expressão e acesso à informação

5. A gestão eficaz, eficiente e responsável do sector 

público

Reforçar a administração do setor público e gestão

de desempenho

Desenvolvimento da capacidade do setor público

Aumentar tecnologia e inovação

Preservar,  conservar e enriquecer a carteira de ativos

Fortalecer a gestão das finanças públicas e dos 

contratos

Implementar a descentralização

2. Principais avanços / Conquistas

� A clareza sobre as prioridades estratégicas e orientação para resultados 

através de DPCM

� Expansão adicional dos quadros jurídicos - Quadro legal pré-

desconcentração administrativa; Quadro jurídico PDID; Decreto-lei sobre 

Investigação Cientifica e Criminal da Polícia ; Lei Contra o Branqueamento 

de Capital; Revisão das leis da perspectiva de RH

� Expansão dos serviços de justiça – 14 LTC formandos adicionais graduados

e lançamento nacional de justiça móvel

� Supervisão e responsabilidade orçamental melhorada

� Compromisso estratégico com a igualdade de gênero no sector da Defesa

e Segurança - Plano de Ação Nacional (PAN) sobre paz e segurança das 

mulheres e estratégia de Igualdade de Gênero na PNTL

� Plano Estratégico - compromisso ao policiamento comunitário

� Institucionalização dos direitos humanos; justiça para as crianças; e

igualdade de gênero no currículo de formação do sector da justiça

3. Principais Desafios

Descreva sucintamente os principais desafios em apoiar as prioridades do governo na Governação e 
Desenvolvimento Estratégico do Sector Institucional - máx de 4 ou 5 principais desafios

� Ligar o DPCM com o planeamento e os processos orçamentais dos ministérios
� Operação e manutenção (O & M) do planeamento e orçamentação

� Coordenação intra-setorial e inter-sectorial para a implementação eficaz de 
DPCM

� O desenvolvimento de capacidades requer ligações com gestao de 
desempenho de recursos humanos

� Tomada de decisão baseada na evidência política, planeamento e
orçamento

� Clareza no f aseamento, transição e implementação de 
desconcentração

4. O Futuro Caminho
Abreves pontos sobre as medidas propostas para enfrentar os desafios-chave (como 
acompanhamento após TLDPM) incluindo fortalecer o diálogo político com o Gov., melhorar a eficácia 
da ajuda através de DPCM (alinhamento, divisão do trabalho, a utilização do sistema do país), etc (max
4 ou 5 cinco principais medidas)

• Uma Visão - Um Plano (New Deal), Integrar DPCM, planeamento
interno e processo de orçamento dos Ministérios em um único
processo, estabelecendo metas realistas com responsabilização
clara;
• Operacionalizar a coordenação institucional com mêcanismos de 
responsabilização particularmente a nív el sub-setor; 
•Estabelecer estratégia de desenv olv imento de longo prazo; 
•O uso eficaz de dados para a elaboração de políticas baseadas em
ev idências, planeamento e orçamento; 
•Fortalecer o alinhamento do calendario de execução de pré-
desconcentração administrativ a com o plano aprov ado em anexo à
lei.


