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Sumário 

Para responder ao compromisso do VI Governo Constitucional, de assegurar que o Orçamento Geral do Estado 

é um instrumento efetivo e representativo das necessidades e aspirações do povo timorense, tornou-se essencial 

preparar um documento que traduza de forma clara e estruturada quais as metas a atingir pelo Governo em 

2016, através de programas e atividades prioritários e de acordo com a disponibilidade orçamental existente. 

Para o efeito, o Governo elaborou e aprovou um Decreto-Lei sobre Planeamento, Orçamentação, Monitoriza-

ção e Avaliação, que veio estabelecer novos e mais adequados procedimentos e regras, incluindo a elaboração 

de Planos de Aprovisionamento, para o exigente processo de elaboração, implementação e monitorização do 

Orçamento Geral do Estado. 

Em consonância com os compromissos e metas do Plano Estratégico de Desenvolvimento e do Programa do 

Governo, foi solicitado aos órgãos governamentais a elaboração de planos realistas, claros e rigorosos, cuja 

implementação contribua de forma visível e mensurável para os objetivos de curto, médio e longo prazo esta-

belecidos.   

O Governo apresenta pela primeira vez planos anuais orçamentados dos Ministérios e Secretarias de Estado, 

exercício que visa disponibilizar de forma transparente informação relevante sobre as prioridades setoriais, bem 

como apoiar o processo de monitorização dos resultados e dos progressos alcançados, o qual deve ser acessível 

a todos os órgãos e à população em geral.  

De salientar ainda que são apresentados planos anuais dos serviços e fundos autónomos, entidades que na sua 

maioria vão pela primeira vez assumir a responsabilidade que lhes é atribuída pelos respetivos estatutos, e que 

lhes confere, designadamente, autonomia administrativa, patrimonial e/ou financeira.  

A melhoria que o Governo procurou introduzir no processo orçamental para 2016 não está completa. Este 

documento representa uma primeira etapa da ligação entre o Plano, Orçamento e Resultados, fundamental para 

o processo e cultura de monitorização e avaliação que se pretende implementar no seio dos órgãos do Estado, e 

igualmente fundamental para o objetivo de médio longo prazo da orçamentação por programas, objetivos cen-

trais da Reforma Fiscal em curso.  

É, pois, uma prioridade do Governo continuar a trabalhar no sentido de garantir a absoluta conformidade entre 

as prioridades identificadas, a ação governativa e as necessidades do povo timorense. Os planos anuais neste 

documento são reflexo do empenho do Governo em contribuir para uma efetiva melhoria da prestação dos ser-

viços, para uma gestão rigorosa e transparente dos dinheiros públicos, mas também para uma prestação de con-

tas sobre o investimento do Estado em prol do desenvolvimento do país.     

Um Plano, Um Orçamento, Um Sistema! Este é o caminho. 
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Orçamento 

O Fundo Consolidado de Timor-Leste apresenta um Orçamento no valor de 1,151 milhões de dólares america-

nos para 2016. 

 

 

Perfil de Funcionários 

O período de 2016 apresenta uma estimativa de força de trabalho de cerca de 46,069 pessoas, composto por 

14,885 funcionários permanentes (incluindo cargos de direcção e chefias), 605 agentes da administração públi-

ca, 1,596 vagas em processo de recrutamento e 19,667 pessoas de regime especial. A projecção para o período 

de 2016-2018 é de cerca de 9,015 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 



 

 

 

 

 

Page 10 

 

 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 20      5        25         287     66        353        968      383       1,351     1,669      846        2,515      3,138     1,137    4,275      2,291     459        2,750       1,304        312        1,616         9,677          3,208     12,885        

Escalão 1
o 8        2        10         186     53        239        622      290       912       727         462        1,189      1,557     564       2,121      872        220        1,092       353          92          445           4,325          1,683     6,008         

Escalão 2
o 3        -     3          49      3         52          206      61         267       524         261        785         1,118     434       1,552      1,145     205        1,350       829          184        1,013         3,874          1,148     5,022         

Escalão 3
o 3        3        6          21      5         26          48        11         59         122         41          163         161        60         221        101        15          116          50            21          71             506             156        662            

Escalão 4
o 2        -     2          9        2         11          43        4          47         157         34          191         188        19         207        93         11          104          23            9            32             515             79          594            

Escalão 5
o 1        -     1          20      3         23          44        15         59         135         44          179         103        53         156        69         8            77           45            5            50             417             128        545            

Escalão 6
o 3        -     3          2        -       2            5          2          7           4            4            8            11          7          18          11         -         11           4              1            5               40               14          54              

Escalão 7
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -              -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais 1        -     1          2        1         3            25        15         40         57          26          83          74          45         119        320        16          336          18            5            23             497             108        605            

Total forca de trabalho actuais 90      16      106       571     134      705        1,506    539       2,045     2,251      1,021      3,272      3,408     1,226    4,634      2,614     475        3,089       1,322        317        1,639         11,762        3,728     15,490        

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 48      9        57         42      11        53          1          1          2           -         -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            91               21          112            

Inspector Geral 7        1        8          10      1         11          2          1          3           -         -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            19               3            22              

Diretor Nacional 11      1        12         136     38        174        79        26         105       34          14          48          3           -        3            -        -         -          -           -         -            263             79          342            

Diretor Distrital -     -     -        25      -       25          55        3          58         44          7            51          17          2          19          -        -         -          -           -         -            141             12          153            

Chefe do Departemento 3        -     3          69      17        86          367      108       475       406         115        521         160        32         192        3           -         3             -           -         -            1,008          272        1,280         

Chefe da Secção -     -     -        -     -       -         9          2          11         41          13          54          16          10         26          -        -         -          -           -         -            66               25          91              

Total Cargo de Direção e Chefia 69      11      80         282     67        349        513      141       654       525         149        674         196        44         240        3           -         3             -           -         -            1,588          412        2,000         

M F

10,807  4,005 14,812  

1,926    1,634 3,560    

330       88      418       

Categoria do Regime Especial do Ano Fiscal de 2016 321       85      406       

115       35      150       

77         54      131       

70         25      95         

49         12      61         

27         7        34         

13,722  5,945 19,667  

46,069  

Tribunal Recurso ( Juisez & Ofisial Justica)

Procurador Geral da Republica (Procuradores & Oficial da Procuradores)

MAP (Professores Agricola)

Total Forca de Trabalho do Regime Especial 2016

Grand Total

Ministerio da Saúde (Medico, Enfermeiro, Parteira, TDTSP & Cargos do servico de Medicos, Enfermeiro, 

Parteira & TDTSP)UNTL (Docentes da UNTL)

Ministério da Justica (Prisionais,  Defensoares, Ofisial Sientifica de Investigacao Criminal)

Total 

Ministerio Educação  (Professores, Cargos Direccao dos professoresM)

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

SUMARIO GERAL MAPA PESSOAL REGIME ESPECIAL DE 2016

Comissao Anti Corupsao (CAC)

SEPFOPE (Inspeção Geral do Trabalho (Regime Especial 2016) 

460                                              9,016                                              

201                                733                                  1,835                                  2,197                                       2,396                                    1,194                                       460                                              9,016                                              

201                                733                                  1,835                                  2,197                                       2,396                                    1,194                                       

-                                               -                                                  

165                             868                                2,377                               3,679                                    4,991                                 3,275                                    1,731                                        17,086                                         

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

59                                 163                                  332                                    407                                         357                                       186                                         92                                                1,596                                              

SUMARIO MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL  DE 2016

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G
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Presidência da República 

Papel  

O Presidente da Republica é o Chefe do Estado, Símbolo e garante da Independência Nacional, da Unidade do 

Estado e do regular funcionamento das Instituições Democráticas e o Comandante Supremo das Forças Arma-

das, de acordo com a Constituição da República Democrática de Timor-Leste.  

Prioridades do Presidente da República: 

1. Manter a unidade, a coesão nacional e democracia; 

2. Integração Regional e Internacional; 

3. Manter a independência, garantir a soberania e a integridade nacional; 

4. Fortalecimento da instituição da Presidência da república; 

5. Elaboração do Projecto de Arquitetura. 

 

Orçamento 

A Presidência da República tem um Orçamento de 6,800 milhões de dólares para 2016. 

 

  Perfil de Funcionários 

A Presidência da República apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 210 pessoas, 

composto por 124 funcionários permanentes e 22 de cargo de direcção e chefia. A projecção para o período de 

2016-2018 é de cerca de 64 pessoas. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 1        -     1          9        4         13          9          4          13         7            -         7            23          16         39          17         11          28           19            4            23             85           39          124            

Escalão 1
o 1        -     1          8        4         12          4          4          8           7            -         7            19          13         32          14         10          24           2              -         2               55           31          86              

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            5          -        5           -          -         -         2           1           3            2           -         2             13            4            17             23           5            28              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          4              -         4               4             -         4                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         1           1           2            1           1            2             -           -         -            2             2            4                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         1           1           2            -        -         -          -           -            1             1            2                

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 4        -     4          11      7         18          11        6          17         10           4            14          25          17         42          17         11          28           19            4            23             97           49          146            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral /Diregente Maximo 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional/Cordinador 1        -     1          2        2         4            -       1          1           1            1            -         -          -            4             3            7                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     1         1            2          1          3           1            4            5            -         -          -            3             6            9                

Chefe da Secção -        -         -        1            1            2           1           3            -          -            3             1            4                

Total Cargo de Direção e Chefia 3        -     3          2        3         5            2          2          4           3            4            7            2           1           3            -        -         -          -           -         -            12           10          22              

Sub-Total

14                                         42                                       28                                         

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

23                                              146                                           

Ass Grau F Ass Grau G

-                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                          -                                               

9                                   15                                    7                                        10                                           15                                         8                                             -                                               64                                               

4                                  18                                  17                                    

9                                   15                                    7                                        10                                           15                                         8                                             -                                               64                                               

GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Plano Anual da Presidência da República para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desempe-

nho 
Meio de Verificação 

Baseline 
(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

FF  
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Programa 1: Programa "Um Palácio mais Acessível" 

 
Visitas e diálogos comunitários 

Aumento do número de 
visitas e diálogos nos sucos 

Número de visitas e diálogos 
comunitários 

Foram visitados já 325 
sucos 

117 sucos  DG OGE SAP X    237.8 

 
Visita a elementos da Caixa Clandestina e grupos da 
resistência 

Aumento das visitas a ele-
mentos da Caixa Clandesti-
na e grupos de veteranos  

Aumento do número de visitas Foram visitados já 86 
elementos da Caixa 
Clandestina e grupos 

100 visitas DG OGE SAP X    237.8 

Total Orçamento Programa:                                                                             $ 475.5 

Programa 2: Programa "Organização dos Grupos de Veteranos" 

Atividade 1 Promove atividades que promovam a 
reorganização e gestão organizacional   

Aumento do número de 
organizações reorganizadas 

Aumento do número de organiza-
ções que realizam atividades regu-
larmente 

9 organizações 4 organizações DG OGE SAP X    10  

Atividade 2 Promoção e funcionamento de grupos 
comunitários empenhados em atividades económi-
cas 

Aumento do número de 
grupos comunitários ativos 
em atividades económicas 

Número de grupos comunitários 
empenhados em atividades econó-
micas 

13 grupos 3 grupos DG OGE SAP X    10  

Total Orçamento Programa:                                                                                   $ 20 

Programa 3: Programa "Promoção de organizações da resistência e grupos de jovens" 

Atividade 1 Promoção da atividade de reorganização 
e promoção da gestão de organizações da resistên-
cia e grupos de jovens 

Organizações da resistência 
e grupos de jovens ativos na 
realização regular de ativi-
dades 

Número de organizações da resis-
tência e grupos de jovens que 
realizam atividades regularmente 

12 organizações 10 organiza-
ções 

DG OGE SAP X    20  

Atividade 2 Promoção de atividades coletivas e 
económicas  

Organizações da resistência 
e grupos de jovens ativos na 
realização de atividades 
económicas 

Número de atividades económicas 
em curso sob a responsabilidade de 
organizações da resistência e 
grupos de jovens 

12 organizações 10 organiza-
ções 

DG OGE SAP X    20  

Total Orçamento Programa:                                                                                            $ 40  

Programa 4: Programa "Promoção da recolha de restos mortais e conservação do património histórico" 
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Apoio à atividade de recolha de restos mortais  Recolha dos restos mortais 
dos heróis da pátria  

Número de restos mortais já recolhidos Restos mortais de 
4800 pessoas 

Restos mortais 
de 1000 pesso-
as 

DG OGE SAP X    50 

Promoção de atividades que visam a conservação 
do património histórico 

Conservação do património 
histórico 

Número de atividades de conservação 
do património histórico.  

120 locais 20 locais DG OGE SAP X    50 

Total Orçamento Programa:                                                                              $ 100 

Programa 5: Promoção de atividades que visam a proteção ambiental 

Apoio a atividades de plantação de árvores Comunidades, grupos de 
jovens e instituições ativos 
em atividades de refloresta-
ção 

Número de árvores plantadas por gru-
pos de jovens, comunidades e institui-
ções 

27 000 árvores 10 000 árvores DG OGE SAP X    15 

Apoio a iniciativas comunitárias que visam a prote-
ção de crocodilos 

Proteção de habitats de 
crocodilos e número reduzi-
do de incidentes com croco-
dilos 

Número de atividades que visam a 
gestão de crocodilos, i.e. 1) instalação 
de barreiras em redor dos habitats dos 
crocodilos sob proteção, 2) transforma-
ção dos habitats de crocodilos em locais 
turísticos 

- 10 locais DG OGE SAP X    100  

Total Orçamento Programa:                                                                               $ 115  

Programa 6: Programa "Promoção de uma educação adequada e equilibrada” 

 
Promover o apoio a escolas 

As escolas em todo o país 
dispõem dos mesmos recur-
sos 

Número de escolas com recursos ade-
quados  

32 escolas 12 escolas DG OGE SAP X    100  

Total Orçamento Programa:                                                                                                     $ 100            

Programa 7: Programa "Promoção de condições de saúde adequadas e equilibradas" 

Promover serviços de saúde de qualidade Todas as comunidades têm 
acesso a serviços de saúde 
de qualidade 

Número de facilidades e serviços de 
saúde apoiados  

33 facilidades 12 facilidades DG OGE SAP X    50 

Prémio de Nutrição Presidencial Inspira líderes comunitários 
a promover atividades que 
visam a redução da taxa de 
desnutrição 

Número de líderes comunitários que 
receberam o Prémio  

3 líderes 2 líderes PNP GOV. 
Austrália 
UE 

SAP     20  
 

5 

Atividades que visam a promoção e gestão do Pré-
mio de Nutrição 

Promover e divulgar o Pré-
mio de Nutrição, bem como 
a situação de desnutrição de 
cada município 

Número encontros 100 100 PNP GOV. 
Austrália 
UE 

 

SAP     100  
 

95  



 

 

 

 

 

Page 15 

 

Total Orçamento Programa:                                                                                   $ 50  

Programa 8: Programa "Promoção do trabalho em equipa e do reforço da coesão social" 

 
Promover o trabalho em equipa e voluntário junto 
das comunidades 

Comunidades disponíveis 
para trabalhar em equipa 

Número de atividades realizadas atra-
vés de voluntarismo e do trabalho em 
equipa  

33 12 DG OGE SAP X    100  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 100   

Objetivo Geral 1: Reforço da independência nacional; Garantia da integridade nacional; Reforço da Unidade, coesão nacional e democracia 
Meta Final: Apoio ao Presidente da República no exercício das suas funções de Comandante Supremo das Forças Armadas e na área da defesa e segurança 
Indicador de Prestação de Serviços: Desenvolvimento de uma maior cultura de defesa e segurança entre a sociedade timorense 

Programa 1: Desenvolver uma cultura de Segurança Nacional entre a sociedade timorense 

Atividade 1: 
Seminários, Palestras e Workshops de Defesa e 
Segurança 

Reforçar a identidade nacio-
nal, gerar o orgulho de ser 
timorense e sensibilizar os 
cidadãos para a natureza 
global e integrada da política 
de Segurança Nacional 

Número de palestras sobre: “Vigilância 
das Fronteiras”, “Segurança Marítima” 

- 3 DG OGE CM-010102 X    9  

Atividade 2   Número de seminários/workshops (3 
dias) intitulados “Reflexão sobre a visão 
estratégica de segurança nacional” 

- 1 DG OGE CM-010102 X    4 

Atividade 2: Ações de sensibilização nas áreas de 
defesa e segurança 

Realização de ações de 
sensibilização através de 
visitas aos municípios 

Número de encontros de sensibilização - 13 DG OGE CM-010102 X    20 

Atividade 3:  
 
Valorizar a história da resistência e os mártires 
caídos na luta pela independência 

Ações de apoio ao Presiden-
te da República na valoriza-
ção da história da resistên-
cia e na recuperação e 
preservação dos restos 
mortais, locais e documen-
tação 

Número de visitas aos locais de recolha 
de restos mortais  

- 12 visitas DG OGE CM-010102 X    3,181    

Atividade 4: 
Contribuir para a melhoria da Segurança Nacional 

Desenvolver ações concer-
tadas com o Governo na 
área de Segurança Nacional 

Número de visitas  - 12 DG OGE CM-010102 X    4,919      

Atividade 5: 
 
Realizar estudos comparativos para aprofundar o 
conhecimento das pessoas sobre a SSP. 

Contribuir para uma reflexão 
sobre Sidadania Cívica 
Patriótica (SSP) 

Número de visitas a dois países com 
SSP com vista à elaboração de um 
estudo comparativo em colaboração 
com órgãos relevantes (Governo).   

 2 DG OGE CM-010102 X    10 

 Entrevista junto da RTTL Divulgação dos resultados do estudo   DG OGE CM-010102 X    1 
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sobre SSP 

 Elaborar um relatório final 
sobre a SSP 

Número de grupos de trabalho   DG OGE CM-010102 X    10  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 62.1 

Programa 2: Contribuir para o reforço da coesão e do prestígio das Forças de Defesa e de Segurança 

Atividade 1    
 
 
 
 
Pesquisar sobre as condições de trabalho nas áreas 
de defesa e segurança  

Visita a esquadras da PNTL, 
postos das F-FDTL e postos 
fronteiriços terrestres e 
marítimos  
Visita aos exercícios conjun-
tos "Cobra" e "Crocodilo" 
Visitas a unidades, estabe-
lecimentos e órgãos das F-
FDTL, PNTL e PC. 

Número de pesquisas - 4 DG OGE CM-010102 X    5,6  

Atividade 2 
Condecorar as unidades das F-FDTL e da PNTL   

Membros das FDTL e da 
PNTL condecorados 

Número de condecorados - 10 DG OGE CM-010102 X    10  

 Medalhas de condecoração 
para os condecorados 

Número de medalhas - 10 DG OGE CM-010102     1 

 Realização de cerimónias de 
condecoração 

Número de cerimónias  - 2 DG OGE CM-010102     10  

Atividade 3 
Cerimónias de condecoração 

Cerimónias efetuadas de 
acordo com o calendário, 
cumprindo os padrões 
protocolares e de solenidade  

Número de cerimónias de comemoração - 3 DG OGE CM-010102 -    10  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 45.6 

Programa 3: Acompanhar a evolução dos assuntos relativos à Política de Segurança Nacional, alívio da pobreza e desenvolvimento – chaves para a paz e estabilidade 

Atividade 1 
Ações de apoio ao Presidente no âmbito das visitas 
presidenciais aos distritos e subdistritos 

Visitas do Presidente a 
municípios e postos 

Número de visitas Foram visitados já 
325 sucos 

117 sucos  DG OGE CM-010102 X     90  

Total Orçamento Programa:                                                                                   $ 90 

Programa 4: Acompanhar a Política Externa, em particular a “diplomacia de defesa”. 

Atividade 1 
Reuniões do Fórum de Segurança Regional da 
ASEAN (ARF), “Bali Process”, Jakarta International 
Defence Dialogue (JIDD), Sangri-La Dialogue 

Participacão em seis 
reuniões ARF (Indonésia, 
“Disaster Relief”;  “Maritime 
Security”; China “Confidence 

Número de encontros - 4  DG OGE CM-010102 X    24  
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Building Measures and 
Preventive Diplomacy”:  
“Security Policy” 

Total Orçamento Programa:                                                                 $ 24   

Programa 5: Fortalecimento institucional e optimização da gestão dos recursos para melhorar a capacidade do funcionamento da Casa Militar (necessidades de formação e materiais) 

Atividade 1 
Formação na área de análise estratégica de infor-
mação   

Frequência de cinco cursos 
em APCSS: “Advanced 
Security Cooperation (ASC) 
course”, Comperhesife nos 
EUA, CHINA,  MALÁSIA e 
AUSTRÁLIA 
 

Número de cursos realizados 
 
Número de participantes nos cursos. 

- 3 DG OGE CM-010102 X    19 

Atividade 2 
Reforçar o conhecimento linguístico (tétum, inglês e 
português) 

Reforçar o conhecimento 
das línguas de trabalho e 
oficiais 

Número de participantes nos cursos. - 5 DG OGE CM-010102 X    2 

Atividade 3 
Facilitar oportunidades de formação sobre "Primeiros 
Socorros" 

Reforçar o conhecimento 
sobre primeiros socorros 
 

Número de formações 
Número de participantes  

- 2 
 
 
 
200 

DG OGE CM-010102 X    10  

Atividade 4 
Formação sobre Rádio e Comunicações 

Aumento do conhecimento 
sobre sistemas de comuni-
cação  

Número de formações 
 
 

- 2 DG OGE CM-010102 X    2 

Atividade 5 
Formação sobre resposta a desastres naturais 

Capacitar quanto a métodos 
de resposta a desastres 
naturais 

Número de formações para o staff de 
segurança em cada semestre 

- 2 DG OGE CM-010102 X    0.3 

Total Orçamento Programa:                                                            $ 33.3 

Programa 6: Garantir a existência de um sistema de segurança na Presidência da República 

Atividade 1 
Reabilitação das instalações para os membros da 
Guarda e Segurança Presidenciais  

Bom ambiente de trabalho 
para os membros da Guarda 
e Segurança  

Número de instalações reabilitadas  
- 

3 DG OGE CM-010102 X    40  

Atividade 2 Manutenção dos sistemas de telecomu-
nicação 

Melhoria dos sistemas de 
comunicação   

Número de manutenções  - 10 DG OGE CM-010102 X    20 

Atividade 3: Aquisição de um monitor, 16 câmaras 
de CCTV, 1 Receiver 16 canais (Samsung) e aces-
sórios, cassete de CCTV, 3 televisões de 65 polega-
das e manutenção do sistema de CCTV 

Melhoria das condições de 
CCTV através do aumento 
do número de sistemas de 
CCTV instalados em locais 

Número de instalações -  16 canais  DG OGE CM-010102  X   40  
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em falta 

Total Orçamento Programa:                                                                                                   $ 100   

Programa 7: Prestar assessoria e consultadoria técnica nas áreas de Defesa e Segurança 

Atividade 1 
Realização de estudos, análises e pareceres 

Apoiar o exercício das 
funções do Presidente da 
República e Comandante 
Supremo 

Número de atividades de consulta a 
técnicos 
 

12 30 DG OGE CM-010102 X    85 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 85 

Objetivo Geral 1: Dar resposta às atividades do PR, viagens e necessidades de capacitação 
Programa 1: Visitas de Cortesia, credenciais, visitas internacionais do PR e capacitação do pessoal do SRI 

Atividade 1  
Receções de cortesia a membros do corpo diplomá-
tico e organizações no mês de janeiro 

Fortalecimento da relação 
com a rede de trabalho 

Fortalecimento dos laços de amizade 
entre Timor-Leste e países amigos 

  1 Set DG OGE SRI  
X 

    
5  

Atividade 2 
Visita do PR ao Brasil em julho  

 
Entrega da presidência da 
CPLP ao Brasil e visita à 
Assembleia Geral da ONU 
em Nova Iorque 

 
Entrega da presidência da CPLP e 
Assembleia-Geral 

- 1 DG OGE SRI  
X 

   70 

Atividade 3 
Visita ao Secretariado da CPLP e ainda encontro 
com o Conselho de Ministros da CPLP em Portugal, 
fevereiro 

Acompanhamento pelo SRI  Realização da visita ao Secretariado da 
CPLP em fevereiro 

- 1 DG OGE SRI  
X 

    
70  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                      $ 145 

Objetivo Geral 1: Reunir e propagar informação, aprofundar conhecimentos, pôr em prática as iniciativas políticas do PR e dar resposta às tarefas atribuídas ao DRI com eficácia e eficiência, bem como a acontecimentos/eventos não previs-
tos no plano anual 

Programa 2: Seminários para a divulgação de informações e aprofundamento de conhecimentos, pôr em prática as iniciativas do PR, melhorar o serviço prestado pelo DRI 

Atividade 1 
Seminários sobre: 1) Política externa de Timor-Leste 
(fevereiro), 2) Papel dos Timorenses na Diáspora na 
Diplomacia Pública (abril), 3)  Reforço e Gestão das 
Relações de Timor-Leste com a China , 4)  Política 
de Adesão de Timor-Leste à ASEAN e respetivos 
Desafios  (quando houver tempo), 5)  Futuro da 
Relação entre Timor-Leste, Austrália e Indonésia 
(quando houver tempo) 

Difundir informação e apro-
fundar conhecimentos na 
área de política externa 
Partes interessadas perce-
bem o papel desempenhado 
pelos timorenses na diáspo-
ra na criação de uma política 
que defina o papel futuro da 
diáspora, e de que forma o 
Estado pode usufruir do seu 

Número de seminários 
Número de participantes 
Relatórios seminários  

- 5 DG OGE SRI  
 
X 

    
 

5 
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potencial 
Identificar oportunidades, 
desafios e vantagens com 
vista a uma melhor gestão 
das relações entre os dois 
países 
Informação atualizada sobre 
o processo de adesão à 
ASEAN 
Os resultados deste seminá-
rio podem servir de base 
para a criação de uma 
política que melhor corres-
ponda à relação futura de 
Timor-Leste com os países 
vizinhos 

Total Orçamento Programa:                                                                                                     $ 5 

Programa 1: Prémio de Investigação da Presidência 
Objetivos específicos: 1) Promover a utilização de evidências na formulação da política pública; 2) Promover e incentivar os timorenses a envolverem-se em atividades de investigação e promoção do conhecimento 

Atividade1:  
Anúncio do prémio de investigação da Presidência, 
proceder à seleção, assinatura dos contratos e 
realização da investigação  

Entrega do Prémio de Inves-
tigação aos vencedores  

Número de prémios  
 

5 5 DG OGE SPA X    15  

Atividade 2 
Apresentar os resultados de investigação 

Realização de um seminário 
sobre os resultados de 
investigação   

Seminário, discussão, número de parti-
cipantes, divulgação através dos média, 
fotografia 

3 4 DG OGE SPA X    3 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                       $ 18 

Programa 2: Mesas-redondas, conferências e seminários 
Objetivos específicos: 1) Promover discussões e debates sobre política pública e explorar soluções; 2) Solicitar e receber atenção de partes relevantes sobre o tema referido 

Atividade 1: Organização de mesas-redondas sobre 
1) Economia Alternativa, 2)  Educação Básica   

Realização de discussões 
sobre os dois temas referi-
dos 

Número de discussões, número de 
relatórios, fotografias, divulgação atra-
vés dos média 

2 2 DG OGE SPA X    1 

Atividade 2: 
Organização de conferências e seminários sobre 
tema relevantes, em colaboração com parceiros 

Realização de conferências 
e seminários sobre temas 
relevantes 

Número de discussões, relatórios, 
fotografias, divulgação através dos 
média  
Número de participantes 

2 2 DG OGE SPA X    1 

Total Orçamento Programa:                                                                                                    $ 2 

Programa 3: Atualização do Presidente da República e do Chefe da Casa Civil quanto à situação real em cada município 
Objetivos específicos: 1) Documentação sobre as atividades organizadas pela Presidência; 2) Informar S.E., CCC e Presidência sobre questões que requerem atenção 
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Atividade 1 
Fazer um levantamento de dados junto dos municí-
pios e elaborar relatórios 

Relatórios, Pareceres, 
Briefings e Publicações 

Número de visitas aos municípios para a 
realização de relatórios, pareceres e 
briefings 

7 13 DG OGE SPA X    5  

Atividade 2 
Realização de pesquisas temáticas e elaboração de 
relatórios 

Relatórios, Pareceres, 
Briefings e Publicações 

Número de pesquisas e relatórios 2 5 DG OGE SPA X     5  

Total Orçamento:                                                                                           $ 10   

Programa 1: Capacitação de Recursos Humanos 
Objetivos específicos: Intensificar a capacitação 

Atividade 1  
Formação para funcionários do serviço de protocolo 
sobre protocolo no âmbito de cerimónias 

Melhoria dos serviços proto-
colares 

Número de funcionários    - 9 DG OGE SP X          25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 25 

Programa 2: Cerimónias 
Objetivos específicos: Manter uma boa imagem e dignificar a Presidência como instituição 

Atividade 1 
Preparar lembranças para oferta em eventos de 
Estado  

Lembranças do PR, PD e 
CCC 
para convidados nacionais e 
estrangeiros preparadas 

Número de lembranças preparadas   200 Set DG OGE  SP X          25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $  25   

Programa 3: Remodelação das salas  

Atividade 1 
Substituição da mobília e cortinados   
Sala de Entrega das Credenciais 

Melhores condições da sala Número de móveis - 2 Set DG OGE SP  X   25 

Atividade 2 
Cortinados no Salão China, tapetes em geral (desde 
a Presidência ao aeroporto) e barreiras de seguran-
ça para as cerimónias. 

Melhores condições da sala Número de cortinas e tapetes - 8 Set DG OGE SP  X    25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                             $  50 

Objetivo Geral 1:  
Meta Final: Contribuir para o desenvolvimento de uma maior cultura de Educação para a Saúde no seio da Sociedade Timorense 
Indicador de Prestação de Serviços: Emissão de Relatório e Compêndio Anual 

Programa 1: Contribuir para a informação e formação da sociedade, em especial dos jovens e dos adultos sobre temas de saúde com destaque para o planeamento familiar, saúde reprodutiva e doenças infecto-contagiosas entre outros 

Atividade 1: Visita aos Hospitais e Centros de Saúde Visitas de Monitorização e Visita aos Hospitais e Centros de Saúde Compêndio Anual 06 DG OGE  SAC X       29  



 

 

 

 

 

Page 21 

 

Acompanhamento 2014 e 2015 

Atividade 2: Visita de Saúde Escolar Visitas de Monitorização e 
Acompanhamento 

Número de Visitas a Escolas Compêndio Anual 
2014 e 2015 

06 DG OGE  SAC X       20  

Total Orçamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 49   

Objetivo Geral 2:  
Meta Final: Contribuir para o reforço do trabalho de equipa entre jovens, famílias e autoridades locais no desenvolvimento de atividades de interesse público 
Indicador de Prestação de Serviços: 

Programa 2: Contribuir para a mobilização das comunidades locais na identificação e resolução de problemas sociais ou humanitários detetados nos sucos 

Atividade 3: Visita Comunitárias (Sucos e Distritos) Visitas de Monitorização e 
Acompanhamento 

Número de Bairros, Aldeias e Sucos 
Visitados 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

12 DG OGE  SAC X       10 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 10 

Programa 3: Contribuir para uma maior participação dos Cônjuges e das Famílias dos Titulares de cargos públicos a nível Distrital, nas atividades de interesse local, regional e nacional 

Atividade 4: Estabelecimento de polos municipais da 
Associação de Cônjuges dos Titulares 

Visitas de Monitorização e 
Acompanhamento 

Número de polos constituídos Compêndio Anual 
2014 e 2015 

12 DG OGE  SAC X       10 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 10 

Programa 4: Contribuir para o desenvolvimento de uma maior cultura de Educação para o Desporto no seio da Sociedade Timorense 

Atividade 5: Torneio de Futebol da Taça da Primeira-
Dama 

Jogos Realizados, Cerimó-
nia de Abertura e Encerra-
mento 

Número de Doadores, Jogadores e 
Equipas Participantes 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

Município 
de Díli 

DG OGE  SAC X       1 

Atividade 6: Torneio de Voleibol e Futsal da Taça da 
Primeira-Dama 

Jogos Realizados, Cerimó-
nia de Abertura e Encerra-
mento 

Número de Doadores, Jogadores e 
Equipas Participantes 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

Empresas 
do municí-
pio de Díli 

DG OGE  SAC X       1 

Atividade 7: Taça da Primeira-Dama em Atletismo Eventos realizados Número de participantes registados Compêndio Anual 
2014 e 2015 

Município 
de Díli 

DG OGE  SAC X       1 

Atividade 8: Dia Internacional da Família Eventos realizados Número de participantes registados Compêndio Anual 
2014 e 2015 

Município 
de Díli 

DG OGE  SAC X       1 

Atividade 9: Dia Internacional da Criança Eventos realizados Número de participantes registados 
 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

Município 
de Díli 

DG OGE  SAC X       1 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 5         

Objetivo Geral 3: Contribuir para o desenvolvimento de uma Democracia mais cívica e participativa, no seio da sociedade timorense 
Indicador de Prestação de Serviços: 
Programa 5: Contribuir para a informação e formação da sociedade, em especial dos jovens e líderes comunitários sobre temas de educação cívica, com destaque para os direitos e os deveres de uma boa cidadania 
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Atividade 10: Realização de palestras Palestras realizadas 
 

Número de participantes registados 
 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

10 DG OGE  SAC X       10 

Atividade 11: Participação no Dia Mundial da Popu-
lação e no lançamento do Relatório Mundial da 
População  

 
Eventos realizados 

Número de participantes registados 
 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

02 DG OGE  SAC X       1 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 11 

Programa 6: Contribuir para a informação e formação dos Guardas Prisionais e dos Reclusos, com destaque para os direitos e os deveres de uma boa cidadania 

Atividade 12: Visita aos estabelecimentos prisionais 
de Gleno e Becora 

Visitas de Monitorização e 
Acompanhamento 

Número de visitas realizadas aos esta-
belecimentos prisionais 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

04 DG OGE  SAC X       9 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 9 

Programa 7:Contribuir para um maior conhecimento sobre os Direitos Humanos e sobre os fatores Históricos, Sociais e Económicos que contribuíram para a atribuição dos Prémios Nobel em 1996 aos ex-Presidente José Ramos-Horta e Bispo Dom Ximenes 
Belo 

Atividade 13: Celebrações dos 20 Anos sobre a 
Atribuição de dois Prémios Nobeis da Paz a Filhos 
Timorenses 

Eventos realizados Número de participantes registados 
 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

01 DG OGE  SAC X       20 

Atividade 14: Seminários Nacionais Eventos realizados Número de participantes registados 
 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

08 DG OGE  SAC X       10  

Atividade 15: Seminários Internacionais Eventos realizados Número de participantes registados 
 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

01 DG OGE  SAC X        40 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 70    

Objetivo Geral 5: Contribuir para um melhor conhecimento da realidade timorense e do processo de desenvolvimento de nacional no estrangeiro 
Indicador de Prestação de Serviços: 

Programa 9: Contribuir para a divulgação de informação sobre o processo de desenvolvimento nacional e oportunidades de negócio junto das comunidades timorenses residentes no exterior, e das comunidades estrangeiras ou empresari-
ais 

Atividade 16: Participação em Cerimónias e Eventos 
Internacionais  

Eventos realizados 
 

Número de participações em cerimónias 
e eventos internacionais 

Compêndio Anual 
2014 e 2015 

02 DG OGE  SAC X        16 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 16  

Objetivo Geral 1: O Serviço de Sociedade Civil e Assuntos Sociais tornar-se-á um forte agente com informação, ideias e documentos essenciais; realiza digitalizações, para o sistema de arquivo, aos pedidos ou propostas apresentados; trabalha em colabo-
ração com os ministérios relevantes, ONGs e outros parceiros na área da sociedade civil e assuntos sociais, de acordo com as prioridades políticas do Presidente da República. 
Meta Final: Até 2016, o Serviço de Sociedade Civil e Assuntos Sociais trabalhará em estreita ligação com ministérios, ONGs e parceiros de desenvolvimento relevantes, reforçando assim as prioridade políticas do Presidente da República 
Indicador de Prestação de Serviços: 65% da informação, ideiais e documentos essenciais, que têm como base as prioridades políticas do Presidente da República, passa a ser também uma preocupação do público, ONGs, agências, sociedade civil, em 
particular dos governantes 

Programa 1: Manter e fortalecer os laços de amizade entre a Presidência da República, a Sociedade Civil e parceiros 
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Atividade 1: Realizar encontros com ONGs nacio-
nais, internacionais, agências, líderes locais  

Realizar seminários e 
encontros 
 

Número de seminários encontros - 30 DG OGE     SSSAS 
 

X 
 

   29 
 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 29  

Programa 2: Capacitar os recursos humanos para que o trabalho seja feito de forma efetiva e eficaz, e para que possam dar resposta ao trabalho administrativo, advocacia nas áreas de sociedade civil e assuntos sociais 

Atividade 1: Formação linguística dos funcionários 
do Serviço de Sociedade Civil e Assuntos Sociais 

Funcionários recebem 
formação  
 
 

Número de funcionários formados em 
língua portuguesa e inglesa  

3 
 

4 
 

DG OGE DNRH 
 

X      1  
 

Total Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 1 

Objetivo Geral 1: Reconhecer a contribuição dos veteranos nacionais e apoiantes da Luta Armada internacional através de condecorações, e promover os Direitos Humanos em Timor-Leste. 
Meta Final: Atingir os objetivos previstos no artigo n.º 85 al. j) da Constituição da República quanto à competência de Sua Excelência o Presidente da República 
Indicador de Prestação de Serviços: Atribuição de condecorações e do Prémio Direitos Humanos "Sérgio Vieira de Mello" 

Programa 1: Condecorações e  Prémio Direitos Humanos "Sérgio Vieira de Mello". 
Objetivos específicos: Atribuição da “Ordem de Timor-Leste” e das medalhas "Medalha de Mérito" e "Solidariedade de Timor-Leste" e Prémio Direitos Humanos "Sérgio Vieira de Mello". 

Atividade 1: 
Preparação das Condecorações  

Realização de Cerimónias 
de Condecoração 

Número de cerimónias de condecoração 
Número de condecorados 
 
Número de medalhas para os condeco-
rados 

Medalhas 
usadas hoje 
foram adquiri-
das em 2012 

367 (medalhas) DG OGE SAJC X     40 

Atividade 2: Preparação da cerimónia de entrega do 
Prémio Direitos Humanos  

Realização da cerimónia de 
entrega do Prémio Direitos 
Humanos 

Número de prémios  Anualmente 6 (Prémios) DG OGE SAJC X      30 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                         $ 70 

Programa: Melhoria da Prestação do Departamento de Média e Comunicação Social. 

Atividade 1: Acesso ao programa Hootsuite Monitorização da atividade 
das páginas de Internet de 
S.E. o Presidente da Repú-
blica (website, Facebook, 
Twitter, Youtube) 

Número de visitantes às páginas da 
Presidência da República na Internet  

- 1 DG OGE SMK X    5 

Atividade 2: Produção trimestral de filmes Produção trimestral de 
filmes sobre a Presidência 
da República entre 2015 e 
2016 

Produção de vídeos sobre as atividades 
do Presidente da República 

3 4 DG OGE SMK X     5 

Atividade 3: Captura de imagens de vídeo de S.E. o 
PR nas suas visitas aos 442 sucos 

Preservação e arquivo de 
filmes das visitas de S.E. o 

Trabalho de captura de imagens de 
vídeo de S.E. o PR nas suas visitas aos 

5 7 DG OGE SMK X    10 



 

 

 

 

 

Page 24 

 

PR aos 442 sucos 442 sucos 
Preservação de filmes 

Atividade 4: Transcrição de diálogos  Transcrever os diálogos 
entre S.E. o PR e as comu-
nidades dos 442 sucos  

Número de transcrições dos diálogos  0 442 DG OGE SMK X    10  

Atividade 5: Produção de fotografias Produção de álbuns fotográ-
ficos sobre as visitas de S.E. 
o Presidente da República 
aos 442 sucos 

Número de álbuns   442 DG OGE MÉDIA X    25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 55 

Programa 2: Capacitação 

Atividade 1: Formação; 1)  Produção de víde-
os/filmes digitais, 2)  Fotografia digital (controlo da 
qualidade fotográfica, configurações das câmaras, 
edição de fotografias), 3)  Redação jornalística  

Aumento da capacidade dos 
funcionários dos média 

Número de funcionários dos média, 6 6 28 DG OGE MÉDIA X     20 

Total Orçamento :                                                                                                                                                                                                   $ 20 

Objetivo Geral 1:  
Meta Final: recolher, assegurar e arquivar documentos da Presidência da República num arquivo central 
Indicador de Prestação de Serviços: Funcionários acedem eletronicamente (semi-online) aos documentos da Presidência da República 

Programa 1: Centralizar a documentação e digitalizar a documentação da Presidência da República, incl. da CAVR 

Atividade1: 
Preparar especificações técnicas para o sistema 
digital de arquivo 

Melhoria do sistema digital de 
arquivo  

 
Número de documentos digitalizados 

Com base no 
plano anual 
2015 

06 DG OGE STI X     20 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                     $ 20 

Objetivo Geral 2:  
Meta Final: Contribuir para a segurança dos sistemas e aplicações da Presidência da República 
Indicador de Prestação de Serviços: Todos os computadores estão livres de vírus e os funcionários confiam nos dados 

Programa 2: Renovar as licenças dos programas instalados nos computadores da Presidência da República 

Atividade 1:  
Renovar a licença do antivírus para todos os compu-
tadores 

Renovar a licença do antivírus 
no servidor 

200 computadores que requerem 
renovação de licença 

Continuação 
do plano 
anual de 2015 

03 DG OGE STI X    20  
 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $20 

Programa 3: Contribuir para preservar o servidor e o software Vmware 
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Atividade 1: 
Renovar a licença do Vmware 
 

Monitorizar e verificar a reno-
vação da licença do Vmware 

Renovação servidor virtual implicação 
na interrupção dos serviços mínimos 

Continuação 
do plano de 
2015 

03 DG OGE STI X    20  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                             $ 40  

Objetivo Geral 3:  
Meta Final: Funcionários do STI confiam na sua capacidade de operar e preservar o sistema informático  
Indicador de Prestação de Serviços: Os funcionários do STI dão resposta às tarefas que lhes são incumbidas com base nos seus TOR 

Programa 4: 
(Objetivos específicos) Contribuir para a capacitação do pessoal do STI com vista a aumentar o seu conhecimento nas áreas em que desempenham funções. 

Atividade 1: 
Continuação da capacitação do pessoal do STI 

Melhoria da capacidade dos 
funcionários na área de TI 

Número de funcionários participantes 
nas formações 

- 12 DG OGE STI X    15  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $15   

Objetivo Geral 1: Assegurar que a Presidência da República tem infraestruturas, meios financeiros, equipamentos e meios logísticos e tecnológicos adequados para apoiar as prioridades do Presidente da República 

Programa 1: Melhorar a capacidade de execução das dotações orçamentais da Presidência da República 

Atividade 1 
Apoiar, mobilizar e implementar técnica e administra-
tivamente todas as atividades inerentes à Presidên-
cia da República, em termos de recursos humanos, 
financeiros, logística, documentais e informáticos  

Garantir o funcionamento das 
instituições ou setores exis-
tentes na Presidência da 
República 

Administração está habilitada a res-
ponder às várias necessidades da 
Presidência da República 

Atividades 
Regulares 

 DG OGE Diretor 
Finanças e 
Planeamento 

X X   3,781.5 

Total Orçamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 3,781.5 

Objetivo Geral 1: Apoiar o Presidente da República na tomada de decisão na área da Defesa e Segurança 
Programa 1: Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho. 

Atividade 1 
Apoio administrativo ao Conselho Superior de Defe-
sa e Segurança. 

Número de reuniões Realização de reuniões   A Convocar 
pelo PR 

   X    25 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 25 

Objetivo Geral 1: Apoiar o Presidente da República na tomada de decisão na área da Defesa e Segurança 
Programa 1: Preparação e acompanhamento das reuniões do Conselho. 

Atividade 1 
Apoio administrativo ao Conselho Superior de Defe-
sa e Segurança. 

Número de reuniões Realização de reuniões   4 regulares e 2 
extraordinária 

   X    25 

Total Orçamento do Programa Conselho do Estado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 25 

Total Orçamento da Presidência da República:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 6,002 
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Parlamento Nacional 

Papel  

Nos termos do artigo 67º e 92º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste o Parla-

mento Nacional é o órgão de soberania, representativo de todos os cidadãos timorenses, com poderes 

legislativos, de fiscalização e de decisão política. 

Compete ao Parlamento legislar nas matérias da sua competência, aprovar o Plano e o Orçamento do 

Estado, deliberar sobre o respetivo relatório de atividades e fiscalizar a execução orçamental. A inicia-

tiva de revisão constitucional também pertence ao Parlamento. Tem ainda competência para ratificar a 

nomeação do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a eleição do Presidente do Tribunal Supe-

rior Administrativo, Fiscal e de Contas, aprovar e denunciar acordos e ratificar tratados e convenções 

internacionais. 

O Parlamento tem ainda competência exclusiva para conceder amnistias, dar assentimento às desloca-

ções do Presidente da República em visitas de Estado, autorizar e confirmar a declaração do estado de 

sítio e do estado de emergência, e propor ao Presidente da República a sujeição a referendo de ques-

tões de interesse nacional. 

O Parlamento exerce ainda uma competência de fiscalização relativamente à ação do Governo e da 

Administração Pública. 

Como instituição democrática, o Parlamento representa a vontade do Povo e deve sustentar todas as 

suas expectativas, procurando dar resposta às suas necessidades e contribuir para a solução dos pro-

blemas nacionais. 

Os recursos orçamentais e os planos de atividades do Parlamento visam reforçar as suas capacidades 

para o exercício das suas competências constitucionais, executar as suas funções de fiscalização, con-

tribuir para a promoção da participação da sociedade civil nas atividades parlamentar e legislativa, 

tornando mais transparente o processo de decisão política e de fiscalização da ação governativa. 

Orçamento 

O Parlamento Nacional tem um Orçamento de 15,167 milhões de dólares para o ano de 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Parlamento Nacional apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 300 pes-

soas, composto por 156 funcionários permanentes, 8 agentes da administração pública actuais, 15 de 

cargo de direcção e chefia e 41 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 

2016-2018 é de cerca de 80 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        23      8         31          43        12         55         12           10          22          12          10         22          7           1            8             6              12          18             103          53          156            

Escalão 1
o -     -     -        23      8         31          33        7          40         5            5            10          10          -        10          -        1            1             1              1            2               72           22          94              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         6          4          10         3            1            4            1           8           9            4           -         4             2              5            7               16           18          34              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         3          1          4           1            1            2            1           2           3            2           -         2             2              5            7               9             9            18              

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           2            2            4            -         -        -         -        -         -          -           1            1               3             3            6                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        1            1            2            -         -        -         1           -         1             1              -         1               3             1            4                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         2          6          8           -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            2             6            8                

Total forca de trabalho actuais 1        -     1          30      10        40          47        19         66         13           11          24          12          10         22          7           1            8             6              12          18             116          63          179            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        2        1         3            -       -        -        -         -         -          -            2             1            3                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        5        1         6            2          1          3           1            1            2            -         -          -            8             3            11              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 1        -     1          7        2         9            2          1          3           1            1            2            -         -        -         -        -         -          -           -         -            11           4            15              

Sub-Total

2                                      26                                      13                                           -                                          -                                               41                                               

36                                 26                                    15                                      3                                             -                                        -                                          -                                               80                                               

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

1                                  42                                  92                                    37                                         22                                       8                                           18                                              220                                           

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C

36                                 26                                    15                                      3                                             -                                        -                                          -                                               80                                               

TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

PARLAMENTO NACIONAL
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Plano Anual do Parlamento Nacional para 2016 

Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados 
Custos estima-

dos ($000) 
Atividade 

OBJETIVO GERAL 1: Contribuir para um escrutínio eficaz e competente das propostas e projetos de leis apresentadas ao Parlamento Nacional, e realizar uma efetiva fiscalização da ação do Governo e desempenhar com eficácia as suas funções 
de representação. 

1.1 Assegurar a melhoria qualitativa 
dos projetos e propostas de lei do 
Governo e do Parlamento. 

Leis aprovadas pelo Parlamento 
Nacional. 

1 Discutir e aprovar as Propostas de Lei do Governo e os Projetos de Lei 
do Parlamento Nacional. 
 
2 Verificação do cumprimento das disposições constitucionais e legais 
aplicáveis. 

1 - Contribuir para a formação e aperfeiçoamento do quadro legal de 
Timor-Leste. 

110 Comissão A, 
B,C, D, E,F, G 

1.2 Identificar as lacunas existentes 
e melhorar o nível de conhecimento 
da ordem jurídica (obstáculos, 
constrangimentos, necessidades de 
revisão). 

Propostas de iniciativas legislati-
vas. 
Estudos legais. 
Resoluções 
Recomendações ao GOverno 

1 Acompanhar as atividades legislativas. 
 
2 Elaborar estudos legais e propostas para iniciativas de legislação própria 
ou em articulação com o Governo, para melhoria e aprofundamento do 
quadro regulamentar. 

1 - Contribuir para a identificação das reformas legislativas necessári-
as. 

100 Comissão A, 
B,C, D, E,F, G 

1.3 Acompanhar a implementação 
do Programa do Governo e avaliar a 
execução do OGE (Orçamento 
Geral do Estado). 

Relatórios de visitas 
 
Relatórios e pareceres. 
 
Relatórios de acompanhamento 
orçamental  

1- Realização de visitas de fiscalização em Díli e nos restantes distritos 
sobre a taxa de execução financeira e material dos projetos do Governo 
em curso. 
2- Audiências de acompanhamento da execução do programa do Governo. 
3 –Apreciação do resultado da auditoria anual realizada pela Câmara de 
Contas a pedido do Parlamento Nacional, por recomendação da Comissão 
C. 
4-Emissão de relatório e parecer sobre a CGE (Conta Geral do Estado) 
com base do parecer emitido pelo Tribunal de Recurso. 
5- Audições com o Tribunal de Recurso sobre as auditorias realizadas e 
em curso 

1 - Identificar os problemas detetados  durante o processo de fiscali-
zação e garantir a efetiva execução do Programa de Governo e a 
execução do orçamento com eficácia e eficiência nas utilização dos 
dinheiros públicos. 
2 - Assegurar o cumprimento pelo Governo das recomendações 
formuladas pelo Parlamento Nacional e pelo Tribunal de  Recurso 
3 – Produção de meios  de fiscalização e controlo financeiro cada vez 
mais eficazes para o PN melhor poder desempenhar as suas funções 
de fiscalização política sobre a atividade governativa 

600 Comissão A, 
B,C, D, E,F, G 

1.4 Promover o contacto com a 
sociedade civil e os cidadãos 

Relatórios de audiências a repre-
sentantes da sociedade civil.  
Recomendações ao Governo e à 
Administração Pública com base 
nos contributos recebidos da 
Sociedade Civil e nos estudos 
realizados pelas Comissões sobre 
esses temas. 

1- Deslocações do Presidente do Parlamento e das Comissões aos 13 
distritos e respetivos subdistritos. 
2-Audiências públicas com as organizações da sociedade civil representa-
tivas. 
3-Apreciação de petições de cidadãos  
4- Apreciação de contributos escritos recebidos. 
4-Promoção da participação ativa da Sociedade Civil em seminários e 
outros eventos organizados pelo Parlamento Nacional 

1 - Maior e melhor compreensão direta da evolução da implementa-
ção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e da execu-
ção orçamental 
2 - Recomendações dirigidas ao Governo e Administração Pública, 
em resultado dos Relatórios de Fiscalização e dos contributos recebi-
dos das organizações representativas da Sociedade Civil 
3 - Elaboração e apresentação de relatórios de fiscalização para 
leitura e aprovação no Plenário. 
4 - Identificação de lacunas/obstáculos e adoção de recomendações 
ao Governo. 

612 Comissão A, B, 
C, D, E, F, G, 
GPPN 
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Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados 
Custos estima-

dos ($000) 
Atividade 

1.5 Promover a participação da 
sociedade civil no debate da pro-
posta orçamental. 

Debates e audiências com organi-
zações representativas da Socie-
dade Civil 
 
Documentação disponibilizada e 
transcrições de debates publicada. 
Transmissão direta do debate 
orçamental em Plenário. 

1 Realizar debates e audições com os representantes da sociedade civil 
previamente à aprovação de iniciativas legislativas. 
2 Promover audiências temáticas com as entidades como ONG e socieda-
de civil. 
3 Reuniões com a comunidade sobre a ação e desempenho do Governo. 
4. Convites aos órgãos de comunicação social para acompanharem semi-
nários e workshops promovidos pelas comissões para analisar em conjun-
to com a sociedade civil, entre outros, a proposta orçamental anual. 

1 - Conhecimento da opinião da sociedade civil para melhoria e valo-
rização da discussão nas Comissões e em Plenário. 
2 - Promover o diálogo e a criação de consensos sobre as grandes 
matérias de interesse nacional. 
3 - Melhorar o conhecimento das carências e necessidades da popu-
lação e a capacidade para propor e advogar a favor de soluções 
adequadas à satisfação dessas necessidades. 

110 Comissão A, 
B,C, D, E,F, G 

OBJETIVO GERAL 2: Promover a democracia parlamentar através do reforço da capacidade das bancadas parlamentares e da efetividade do seu desempenho 

2.1 Melhorar a capacidade de 
escrutínio da CGE de 2015 e da 
proposta de OGE para 2017. 

Emissão de Relatório e parecer 
sobre a proposta orçamental do 
Governo e sobre a CGE para servir 
de base aos trabalhos de aprecia-
ção do Plenário. 
 
Resolução do PN sobre a CGE. 
 
Lei do OGE para 2016. 

1 Realização da audição da Câmara de Contas do Tribunal de Recurso, do 
MF (Ministério das Finanças) e de outros ministérios relevantes no proces-
so de escrutínio das contas do Estado e elaboração do relatório e parecer 
sobre a CGE. 
 
2 Realização de um seminário ou workshop com a presença do MF, par-
ceiros de desenvolvimento, Câmara de Contas, sociedade civil e entidades 
relevantes para o processo orçamental para analisar em conjunto a pro-
posta orçamental do Governo. 

1 - Aprovação pelo PN da CGE de 2015 com base no Parecer da 
Câmara de Contas e nas audições realizadas pela Comissão. 
 
2 - Aprovação pelo PN da proposta de OGE para 2017 tendo como 
base de trabalho e o relatório e parecer das Comissões. 

80 Comissão A, 
B,C, D, E,F, G 

2.2 Acompahamento da evolução 
do quadro regulatório e legal dos 
setores das infraestruturas, trasn-
portes e comunicações; 

Avaliação da atividade legislativa e 
regulamentar do Governo nos 
setores; 
 
 

Identificação e conhecimento da evolução legislativas nas áreas setoriais, 
no que respeita ao quadro regulatório e legal, bem como da evolução geral 
das condições gerais do País, no que respeita ao Investimento, Concor-
rência, Defesa do Consumidor, Sistema financeiro, bancária e seguradora, 
Desenvolvimento Rural e Redução da Pobreza, Objectivos de Desenvolvi-
mento do Milénio, Àgua e saneamento, Acompanhamento do Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento, Emprego e Formação Profissional; 

Informações e Recomendações sobre as iniciativas de evolução nos 
diferentes setores de atividade da Comissão; 
 

23 Comissão E 

2.4 Promover a discussão e partilha 
de opinião e conhecimento dos 
especialistas, peritos, financiadores 
e doadores, Administração Pública 
e agentes económicos e mercados, 
bem como da sociedade civil, quan-
to ao entendimento e procura de 
consensos para a resolução dos 
problemas nacionais e locais nos 
setores que envolvem matérias da 
competência das Comissões A e E. 

Conferência/Seminário e docu-
mentação disponibilizada. 
 
Propostas de iniciativa legislativa. 
 
Campanhas de sensibilização nos 
meios de comunicação social 

1 Conferência/ Seminário sobre os maiores Problemas e as principais 
Estratégias de planeamento, desenvolvimento e sustentabilidade nos 
Setores das Infraestruturas, Transportes e Comunicações. 

1 - Melhoria e partilha do conhecimento e experiência pelos deputa-
dos. 
 
2 - Identificação de lacunas/obstáculos e adoção de recomendações e 
propostas de iniciativa legislativa. 

69 Comissão A, E 

2.5 Reforço da capacitação dos 
deputados em matéria orçamental e 
de fiscalização política sobre a 
atividade governativa. 

Seminários, workshops e confe-
rências. 

1 Mesa redonda para estudar o PIS com o Ministério da tutela. 
 
2 Realização de seminários, workshops, conferências e reuniões sobre 
matérias de atualidade parlamentar.  

1 - Os deputados são capacitados no mecanismo da fiscalização e 
execução dos projetos. 
2 - Deputados devidamente esclarecidos sobre as implicações eco-
nómicas, sociais e ambientais da sua produção legislativa. 

188 Comissão B, C, 
D, F, GPPN, 
CCFP 
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Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados 
Custos estima-

dos ($000) 
Atividade 

2.6 Promover a sistematização, 
divulgação e conhecimento das 
normas transversais e especiais dos 
vários setores  

Disponibilização de informação on-
line. 

1 Organização e publicação on-line da arquitetura geral existente relativa-
mente a todos os setores especiais. 

1 - Conhecimento do quadro legal e regulatório, pelos Agentes do 
Estado e da Administração Pública, agentes e operadores económi-
cos (indicador: Número de acessos ao sítio Web do PN). 
 

0 DITIC 

OBJETIVO GERAL 3: Assegurar a orientação estratégica do desenvolvimento institucional do Parlamento Nacional. Aumentar a eficiência da administração parlamentar, promover a melhoria do exercício das competências do Conselho de Admi-
nistração e a supervisão da ação do Secretariado-Geral 

3.1 Promover a imagem do Parla-
mento através da divulgação das 
suas atividades. 

Disponibilização de informação on-
line. 
 
Jornal do Parlamento. 
 
Suportes de divulgação da ativida-
de parlamentar. 
 
Produção de Brochuras e panfle-
tos 

1 Atualizar de forma permanente e dinamizar o website do Parlamento 
Nacional. 
2 Definir e aprovar o formato do Jornal do Parlamento Nacional e as suas 
regras de redação e publicitação. 
3 Iniciar a publicação do Jornal do Parlamento Nacional. 
4 Produção de materiais e conteúdos de divulgação das atividades do 
Parlamento (brochuras, programa de rádio, newsletter, conferências de 
imprensa, debates na televisão). 
5 Organização de diversas iniciativas de educação cívica (programas nas 
escolas, produção de materiais de divulgação, livros didáticos e informati-
vos, organização de sessões de debate e esclarecimento). 

1 - A população tem acesso a informação sobre a atividade do Parla-
mento Nacional através de múltiplas fontes. 
 
2 - O Jornal e radio do Parlamento Nacional é publicado. 

420 D-PARL 

3.2 Implementar sistemas e proce-
dimentos de gestão dos processos 
administrativos que permitam o 
aumento da eficiência na prestação 
de serviços internos. 

Sistema informático de gestão de 
frotas. 
Manuais de procedimentos. 
Sistema de gestão da biblioteca e 
arquivo 
Sistema de gestão de correspon-
dência 
Produção de relatórios de execu-
ção orçamental mensais. 

1 Implementação de um sistema de gestão de frotas e definição de proce-
dimentos. 
 
2 Implementação de procedimentos de gestão financeira revistos em 2014. 
 
3. Implementar um sistema interno de auditoria e monitorização da gestão 

1 - Que os novos procedimentos e sistemas se revelem mais eficazes 
e sejam conhecidos e aplicados por todas as áreas interessadas. 

70 D-ADMIN 

3.4 Garantir a qualidade do apoio 
técnico e administrativo prestado ao 
Plenário, Mesa do Parlamento, 
Conferência dos Representantes 
das Bancadas e Comissões. 

Pareceres, notas técnicas e ins-
trumentais, acompanhamento de 
reuniões, redação de atos escritos 
da atividade parlamentar e acom-
panhamento da tramitação de 
processos. 
Relatórios periódicos. 
Transcrições de registos sonoros. 

1 Estabelecer canais de comunicação entre as autoridades e as Comis-
sões. 
2 Prestação de apoio técnico de elevada qualidade ao Plenário e demais 
órgãos parlamentares. 
3 Produzir os relatórios periódicos de análise dentro dos prazos estabele-
cidos e com elevados índices de qualidade. 
4 Continuação do trabalho de transcrição dos registos sonoros das reuni-
ões da Assembleia Constituinte e da I, II e III legislaturas. 

1 - Estabelecimento canais de comunicação eficazes com as autori-
dades. 
2 - A qualidade e tempestividade do apoio técnico é reconhecida pelo 
Plenário e demais órgãos parlamentares. 
3 - Todo o arquivo de áudio transcrito e salvaguardado em suporte 
apropriado. 

35 D-PARL 
 
D-PIT 

3.5 Melhorar a gestão do Processo 
Legislativo Comum. 

Sistema de informação de gestão 
do processo legislativo. 

1 Avaliar e adquirir um sistema de gestão do processo legislativo comum. 1 - Sistema de processo legislativo comum adquirido e implementado. 150 DITIC 
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Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados 
Custos estima-

dos ($000) 
Atividade 

3.6 Melhorar o processo de plane-
amento, execução e monitorização 
do plano e do orçamento. 

Plano de ação e orçamento do PN 
para 2016. 
 
Relatórios mensais de execução. 

1 Elaborar o Plano de Ação e Orçamento anual envolvendo todos os 
órgãos do Parlamento Nacional. 
 
2 Implementar os procedimentos de execução estabelecidos de forma 
rigorosa. 
 
3 Elaborar o relatório mensal de execução do plano e do orçamento no 
modelo previamente definido. 

1 - Plano e Orçamento anual elaborado dentro do prazo estipulado e 
dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. 
2 - As Direções/Divisões compreendem e cumprem com os procedi-
mentos de execução orçamental definidos. 
3 - Os órgãos de gestão dispõem, dentro dos prazos estabelecidos, 
de informação pertinente e fiável sobre a execução do Plano e do 
Orçamento. 

20 D-ADMIN 

3.7 Otimizar o funcionamento inte-
gral do sistema de audiovisual. 

Radio Parlamentar 1. Aquisição e estabelecimento canal Parlamentar. 1 - Instalados os componentes dos sistemas em falta e utilização 
efetiva do sistema de votação eletrónica e a utilização de dispositivo 
para tradução simultânea, dispensando o uso do recetor utilizado até 
hoje. 

420 D-PARL 

OBJETIVO GERAL 4: Assegurar uma atuação eficaz do Parlamento Nacional nas relações internacionais e diplomacia parlamentar 

4.1 Desempenhar as funções de 
membro da ASG-PLP. 

Intervenções do PN na ASG-PLP. 1 Participação do Secretário-Geral e dos funcionários do Parlamento nos 
encontros da ASG-PLP. 

1 - Participação nas reuniões da ASG-PLP. 
2 - Reforço da cooperação interparlamentar. 

113 GSG 

4.3 Realização de visitas oficiais a 
Parlamentos estrangeiros. 

Relatório de visita. 1 Visita oficial ao Parlamento da Coreia do Sul. 
2 Visita oficial ao Parlamento da Austrália e Nova Zelândia. 

1 - Reforço dos laços de amizade e cooperação entre as instituições 
parlamentares tendo em vista futuras trocas de experiências entre 
deputados e funcionários de ambos os Parlamentos. 

63 GPPN 

4.4 Participação na Assembleia 
Interparlamentar da ASEAN (AIPA), 
em representação do PN na quali-
dade de membro observador da 
AIPA e em reuniões e conferências 
dos órgãos da CPLP. 

Relatório da participação. 1 Deslocação à Malásia no âmbito da AIPA (de 6 a 12 de setembro de 
2016). 
 
2 Deslocação ao Brasil para participação na VI Assembleia Parlamentar da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP). 

1 - Promoção de Timor-Leste junto dos países da ASEAN tendo em 
conta o processo de adesão de Timor-Leste a esta organização. 
 
2 - Garantia da continuidade da ação do Parlamento Nacional de 
Timor-Leste na AP-CPLP contribuindo para uma maior institucionali-
zação do órgão. 

101 GPPN 

4.5 Cumprir as responsabilidades 
do Parlamento Nacional enquanto 
membro da AP-CPLP e da UIP. 

Intervenções do PN na AP-CPLP e 
na UIP. 

1 Participação do Grupo Nacional nas reuniões dos órgãos da AP-CPLP e 
da UIP. 
2 Instalação do Secretariado Permanente da AP-CPLP no Parlamento 
Nacional. 
3 Representação institucional do Parlamento nacional a convite de tercei-
ros. 

1 - Participação nas reuniões da AP-CPLP e da UIP. 
2 - Funcionamento regular e efetivo dos órgãos da Assembleia Parla-
mentar. 
 
3 - Reforço do papel do Parlamento Nacional. 

2 129 PN 

OBJETIVO GERAL 5: Prestar serviços de qualidade aos deputados, Plenário, Comissões parlamentares e outros órgãos do Parlamento Nacional. 
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Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados 
Custos estima-

dos ($000) 
Atividade 

5.1 Incrementar a capacitação dos 
funcionários em áreas que contribu-
am para o aumento do desempenho 
profissional. 

Centro de Formação Parlamen-
tar. 
 
Plano de Formação. 
 
Estudos comparativos. 
 
Regulamento de Bolsas de 
Estudo 

1 Criar um Centro de Formação Parlamentar e elaborar um Plano de 
Formação para os funcionários do Parlamento. 
2 Realização de estudos comparativos através da visita a entidades con-
géneres e preferencialmente a países pertencentes à CPLP. 
3 Participação em ações de formação em áreas específicas relacionadas 
com as funções desempenhadas. 
4 Formação em português e inglês. 
5 Apoio à realização de pós-graduações em áreas de interesse para o 
Parlamento Nacional. 
6. Aquisição de um sistema digital de conferência. 

1 - Existência de uma sala de formação devidamente apetrechada. 
2 - Plano de formação aprovado e início da sua implementação. 
3 - Melhoria da qualidade do apoio técnico prestado pelo Secretaria-
do. 
4 - Implementação de novos instrumentos de trabalho que represen-
tem aumentos de eficiência e eficácia. 
5 - Replicação de boas práticas observadas em organizações congé-
neres da CPLP. 

821 Todas do secretari-
ado + GPPN 

5.2 Aumentar a capacidade de atrair 
e reter recursos humanos com 
elevados índices de competência 
técnica e comportamental. 

Estatuto do Funcionário Parla-
mentar. 
 
Alteração da LOFAP. 
 
Sistema de informação de 
gestão de recursos humanos. 

1 Aprovar o Estatuto do Funcionário Parlamentar. 
2 Rever a estrutura salarial e de incentivos previstos no novo estatuto. 
3 Realizar concurso público para recrutamento de funcionários. 
4 Rever a LOFAP. 
5 Implementação do novo sistema de informação para a gestão de recur-
sos humanos. 

1 - Estatuto do Funcionário Parlamentar aprovado. 
2 - Nova estrutura salarial aprovada. 
3 - Entrada em função dos funcionários recrutados. 
4 - Alterações da LOFAP aprovadas. 
5 - Dispor de informação fidedigna e em tempo sobre todos os funcio-
nários. 

188 D-ADMIN 

OBJETIVO GERAL 6: Dotar o Parlamento Nacional de infraestruturas, equipamentos e meios materiais conducentes a um desempenho mais efetivo das suas funções de legislação, fiscalização e representação 

6.2 Melhorar e assegurar a manu-
tenção das instalações do Parla-
mento Nacional e reforçar as condi-
ções de trabalho dos funcionários. 

Oficina de manutenção. 
 
Pré-fabricados reabilitados. 
 
Área de parqueamento do 
presidente e vice-presidentes 
coberta. 
 
Equipamentos de extinção de 
incêndios e plano de emergên-
cia. 

1 Instalação de uma área de oficina para manutenção de equipamentos. 
2 Manutenção e reabilitação dos pré-fabricados existentes, das instalações 
sanitárias e da cafetaria. 
3 Construção de área coberta de parqueamento para as viaturas do presi-
dente e vice-presidentes. 
4 Aquisição e instalação de equipamentos de extinção de incêndio e elabo-
ração de plano de emergência. 
5 Aquisição de mobiliário e equipamentos de escritório para acolher os 
novos funcionários e proceder às renovações necessárias. 
6 Aquisição de meios de transporte (motorizadas).  
7 Obra de nivelamento dos pré-fabricados do parque de estacionamento 
para o nível do piso. 

1 - Oficina de manutenção operacional. 
2 - Obras de manutenção e reabilitação e construção concluídas. 
3 - Equipamentos de incêndio operacional e plano de emergência 
aprovado. 
4 - Novos funcionários dispõem de equipamentos para o desempenho 
das suas tarefas na data de entrada em funções. 

430 D-ADMIN 
D-PIT 

6.3 Dar início à implementação do 
Plano Estratégico para as Tecnolo-
gias de Informação e da Comunica-
ção (TIC) 2015-2017. 

Serviços de manutenção de 
aplicações e equipamentos de 
TIC. 
 
Sistema de Informação Parla-
mentar. 

1 Assegurar a manutenção de aplicações e equipamentos de TIC. 
2 Adquirir os equipamentos e sistemas previstos no plano, ajustados às 
reais necessidades e à evolução tecnológica. 
3 Implementar um Sistema de Informação Parlamentar. 
4 Desenvolver os trabalhos previstos no plano no sentido de caminhar para 
um Parlamento Eletrónico. 
 

1 - Garantir o bom funcionamento das aplicações e equipamentos de 
apoio aos serviços parlamentares. 
 
2 - Disponibilizar um Sistema de Informação Parlamentar. 

448 DITIC 

OBJETIVO GERAL 7: Elevar a sensibilidade e a compreensão para a construção de consensos entre os membros do Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste e deputados do Parlamento para promover a importância da abordagem inte-
grada do género no Parlamento 
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Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados 
Custos estima-

dos ($000) 
Atividade 

7.1 Reforçar a coordenação e 
colaboração com outros intervenien-
tes-chave nas questões de género, 
a nível nacional e internacional, a 
fim de contribuir para o funciona-
mento eficaz do Parlamento nas 
questões relacionadas com o géne-
ro. 

Informação sistematizada 
sobre questões essenciais que 
afetam as mulheres adultas e 
as raparigas. 
 
Relatórios de visitas. 

1 Organizar grupos de trabalho regulares com diversas partes interessadas 
(incluindo a SEPI, ministérios de tutela, sociedade civil, incluindo a Rede 
Feto, líderes religiosos e comunitários) de modo a reunir informação sobre 
as questões essenciais que afetam as mulheres adultas e as raparigas. 
2 Promover o desenvolvimento da cooperação com as redes das Mulheres 
dos Parlamentos Nacionais dos Estados Membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. 
3 Visitas de intercâmbio à Tailândia para troca de ideias e estratégias que 
ajudem a reduzir a mortalidade materna. 
4 Promover o desenvolvimento da cooperação e do trabalho com a AFPPD 
- ETFPPD.5 Facilitar reuniões de coordenação e consulta pública entre os 
membros do Parlamento, a Comissão F e departamentos governamentais, 
da sociedade civil e instituições académicas a nível nacional, distrital, 
municipal e de suco. 

1 - Consciência pública sobre a importância da igualdade de género e 
uma maior participação e capacitação política das mulheres. 
2 - Mecanismos estabelecidos para a coordenação com a Secretaria 
de Estado da Promoção da Igualdade (SEPI), a sociedade civil / 
ONG’s e instituições académicas para um avanço nas questões 
nacionais relacionadas com a igualdade de género e o empoderamen-
to das mulheres. 

29 GMPTL 
D-PIT 

7.3 Aumentar a consciencialização 
e apoio da igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres a 
todos os membros do Parlamento 
(homens e mulheres) e ao Secreta-
riado do Parlamento. 

Workshops e disponibilização 
de informação on-line. 
 
Boletim do Género. 
 
Relatórios anuais. 
 
Campanhas de sensibilização 
nos meios de comunicação 
social 

1 Realizar uma série de workshops sobre diversas questões relacionadas 
com o género, a fim de reforçar o conhecimento dos deputados sobre a 
abordagem integrada e igualdade de género. 
2 Apoiar a adoção de normas e regulamentos apresentados ao Parlamento 
Nacional para regular o processo judicial e legal.  
3 Iniciativas de apoio e promoção da criação de políticas, leis e regulamen-
tos apresentados ao Parlamento Nacional para a proteção da igualdade do 
género, incluindo a reintrodução da Lei sobre Igualdade do Género. 
4 Organizar sessões e Iniciativas de socialização no mandato do CEGEN 
para os membros e funcionários do Secretariado do Parlamento Nacional. 
5 Incluir uma área para o CEGEN no portal eletrónico do Parlamento 
Nacional. 
6 Desenvolver e produzir o Boletim do Género bimensal e dois relatórios 
anuais sobre questões relacionadas com o género em Timor-Leste: Vio-
lência contra a Mulher e Saúde Reprodutiva. 

1 - Capacitação e um maior conhecimento de todos os deputados e 
membros do secretariado relativamente às questões relacionados 
com o género. 
 
2 - Consenso entre os membros do GMPTL e os deputados sobre a 
importância da integração de uma perspetiva e política de género no 
Parlamento Nacional. 

116 GMPTLD-PIT 

OBJETIVO GERAL 8: Prestar assessoria e parecer ao Parlamento em relação à utilização do Fundo Petrolífero para financiamento do OGE, em obediência ao estatuído na Lei do Fundo Petrolífero. 

8.1 Educar o público sobre o Fundo 
do Petróleo de Timor-Leste e dispo-
nibilizar informação ao público, 
comunidade e toda a sociedade civil 
sobre o fundo. 

Centro de Informação do Fundo 
Petrolífero. 

1 Sensibilização e disseminação de informação sobre o fundo petrolífero. 
 
2 Abertura do Centro de Informação do Fundo do Petróleo. 

1 - Assegurar que todo o cidadão timorense obtém informação e pode 
participar nos assuntos relacionados com as suas necessidades e 
prioridades sobre a utilização do Fundo do Petróleo. 

351 CCFP 

8.2 Conhecer o impacto da utiliza-
ção do Fundo do Petróleo. 

Relatórios. 1 Efetuar as atividades de pesquisa sobre a utilização Fundo do Petróleo 
juntamente com os peritos nacionais e internacionais.  

1 - Conhecer os impactos da utilização do Fundo Petrolífero para a 
sobrevivência do povo de Timor-Leste especialmente no aspeto socio-
económico. 

50 CCFP 
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Objetivo específico Produtos e serviços Atividades/Ações Resultados esperados 
Custos estima-

dos ($000) 
Atividade 

8.3 Aconselhar e dar parecer ao 
Parlamento Nacional sobre a utiliza-
ção do fundo petrolífero no OGE de 
acordo com a Lei do Fundo Petrolí-
fero em vigor. 

Audições. 1 Audição do CCFP sobre a proposta de OGE para 2016 para recolha de 
opinião. 
 
2 Encontros Regulares do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero. 

1 - A utilização da receita petrolífera para financiamento das despesas 
do Estado é mais comedida, realista e cautelosa e é realizada em 
conformidade com a estimativa de rendimento sustentável a fim de 
poder garantir a vida de todos os cidadãos timorenses de hoje bem 
como da geração futura. 
 

150 Comissão C, 
CCFP 

OBJETIVO GERAL 9: Assegurar o funcionamento efetivo do Conselho de Fiscalização do Serviço de Inteligência 

9.1 Assegurar os meios necessários 
ao cumprimento das atribuições 
legais do Conselho de Fiscalização 
do Serviço de Inteligência. 

Documentos produzidos. 1 Disponibilizar ao Conselho de Fiscalização do Serviço de Inteligência os 
meios financeiros e materiais necessários ao exercício das suas funções. 

1 - O Conselho de Fiscalização do Serviço de Inteligência cumpre 
com as suas obrigações legais. 

200 CFSNI-TL 
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Primeiro-Ministro  

Papel  

O Primeiro-Ministro possui competência própria e competência delegada nos termos da Constituição 

e da lei. Compete ao Primeiro-Ministro: 

a) Chefiar o Governo e presidir ao Conselho de Ministros; 

b) Dirigir e orientar a política geral do Governo e toda a acção governativa; 

c) Representar o Governo e o Conselho de Ministros nas suas relações com o Presidente da 

República e o Parlamento Nacional; 

d) Orientar a política geral do Governo nas suas relações externas e representar o Governo 

perante a comunidade internacional; 

e) Orientar a política geral do Governo relativamente à CPLP e à ASEAN; 

f) Dirigir e orientar a política geral do Governo nas áreas da defesa e segurança e da inteligência 

nacional; 

g) Coordenar o Sistema Integrado de Segurança Nacional; 

h) Orientar a política geral do Governo na área da gestão financeira, incluindo o sector bancário, 

o sistema fiscal e o investimento do Fundo do Petróleo; 

i) Nomear, nos termos da lei, advogado para representar o Estado, em casos de litígios judiciais 

em que este seja parte; 

j) Gerir o sistema de tecnologias de informação do Governo e assegurar a prestação dos respec-

tivos serviços, bem como implementar os sistemas de informática no território nacional; 

k) Coordenar com a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno no que 

toca à autonomia administrativa da Região. 

 

Orçamento 

O Gabinete do Primeiro-Ministro tem um Orçamento de 13,073 milhões de dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Gabinete do Primeiro-Ministro apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 

305 pessoas, composto por 87 funcionários permanentes, 20 cargos de direcção e chefia, 20 agentes 

da administração pública actuais e 43 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período 

de 2016-2018 é de cerca de 135 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

Os funcionários acima mencionados foram, de acordo com a nova orgânica do Ministro de Estado e 

da Presidência do Conselho de Ministros, transferidos para a estrutura deste ministério.  
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Plano Anual do Gabinete do Primeiro-Ministro para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de  

Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

FF  Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: Implementação do Programa do Governo assegurada 
Meta Final: Até 2017, as reformas prioritárias do Estado – Reforma Fiscal, Reforma da Administração Pública, Reforma Económica, Governo Eletrónico e a Harmonização de Leis - são iniciadas 
Indicador de Prestação de Serviços: Não aplicável 

Programa de Apoio ao Primeiro-Ministro e à Implementação das Reformas Estratégicas do Estado  

Apoiar o Primeiro-Ministro nas suas 
funções de Chefe de Estado 
 

- Residência PM mantida     n.d  GPM OGE Apoio à 
Residência 
Oficial PM 

30    30 

Representação oficial e reforço das 
relações e cooperação internacional 

- Visitas e deslocações nacionais 
e ao estrangeiro 
- Reforço das relações políticas e diplomáti-
cas com os países parceiros 

    - Visitas e deslocações 
nacionais 
e ao estrangeiro 
- Reforço das relações 
políticas e diplomáticas com 
os países parceiros 

GPM OGE Gab. Apoio 
ao PM 

2,618 
 

40   2,658 

Coordenar, organizar e supervisio-
nar o processo de planeamento, 
monitorização e avaliação das 
políticas e programas de todo o 
Governo e o OGE, incluindo os 
Planos Anuais, Planos de Aprovisi-
onamento e Relatórios de Desem-
penho. 
 

- Indicadores de desempenho e de prestação 
de serviços estabelecidos para os setores 
prioritários da educação, saúde, agricultura e 
infraestruturas básicas 
- nr. de relatórios de desempenho Governo 
produzidos no âmbito DL 22/2015 publicados 
- nr. de programas dos setores prioritários 
monitorizados e recomendações apresenta-
das ao PM 
- Nr. de encontros de coordenação com os 
Gabinetes dos Ministros Coordenadores. 

- Livro 2 do OGE de 
2017 
- Relatórios de 
Desempenho dos 
órgãos governa-
mentais publicados 
a cada três meses 

DL 22/2015, de 8 de Julho 
- Ligação entre o plano e o 
orçamento assegurado 
 

- Livro 2 do OGE elaborado 
- 5 relatórios de desempe-
nho Governo produzidos e 
submetidos atempadamente 
- 2 programas monitorizados 
- 12 encontros de coordena-
ção (trimestrais)  
 

UPMA 
- GPM 

OGE 

Realizar formações, sessões de 
esclarecimento e acompanhamento 
permanente aos pontos focais das 
unidades de planeamento, monitori-
zação e avaliação dos órgãos 
governamentais 

- nr. de ações de formação realizadas 
- Instrumentos de planeamento e monitoriza-
ção do Governo melhorados e permitem 
medir a efetividade da prestação de serviços 
nos setores prioritários da educação, saúde, 
agricultura e infraestruturas básicas 

- Materiais dos 
cursos / sessões de 
formação produzi-
dos 
- Manuais e Templa-
tes produzidos / 
atualizados 

2015: 10 ações de formação 
e sessões de esclarecimento 
realizadas  

15 UPMA 
- GPM 
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Coordenar com a Fongtil, a Socie-
dade Civil e as linhas ministeriais 
iniciativas de auditoria social e 
verificação    

- nr. de encontros realizados 
- nr. de ações de formação realizadas a 
organizações da sociedade civil 
- nr. de projetos auditados 

- Relatórios produ-
zidos 
 

MdE entre a FONGTIL e o 
Governo 
 

- 5 encontros realizados 
- 5 ações de formação 
realizadas a organizações 
da sociedade civil e U 
- Pelo menos 20 projetos 
auditados e posta em prática 
pelas entidades governa-
mentais responsáveis  
Auditoria social em nos 
quatro setores abrangidos 
pelo MdE iniciada. 

UAS - 
GPM 

      

Cobertura diária e disseminação das 
atividades do PM de forma a garan-
tir uma sociedade mais informada e 
participativa nas atividades gover-
namentais  

1. Nr. de ações de cobertura  da atividades 
do PM 
2. Meios de comunicação social informados 
sobre as atividades e a darem cobertura das 
atividades do PM 
3. Sociedade mais informada sobre as ativi-
dades do PM 

1. Monitorização 
Media Social  
2. Monitorização 
Media 
3. Feedback 

2015: Realizadas pelo 
menos 15 entrevistas media 
internacionais (ex: Nikkei, 
ABC, Lusa, Channel News 
Asia, Reuters, Washington 
Times, UN News Agency) e 
realizadas conferências de 
imprensa e entrevistas à 
imprensa nacional regular-
mente 

- Pelo menos 1500 ações de 
cobertura realizadas 
- Atividade diária 
- Informação disponível 
diariamente 

UM -
GPM 

 

Campanhas Nacionais de Comuni-
cação em setores chave inclusive 
no setor da Saúde, Género, Boa 
Governação, Agricultura, Direitos 
Humanos, Dever Cívico, Juventude, 
Educação, Administração Pública, 
Segurança, Fronteiras Marítimas, 
Assuntos Veteranos 

1. Número de Campanhas Nacionais efetua-
das 
2. Mudança de Comportamentos e Atitudes 

1. Campanhas 
2. Relatórios Finais 
Qualitativos e Quan-
titativos 

6 Campanhas Nacionais 
(Março-Agosto 2015): 
Anti-Tabaco 
Censos 
Saúde na Família 
Imunização 
Função Pública 
Juventude 

10 UM - 
GPM 

 

Coordenação da Comunicação 
Social e Comunicação Estratégica 

1. Boa coordenação dos Meios de Comuni-
cação Nacional e Internacional e Medias 
Nacional com interesse em assuntos relacio-
nados com a governação 
2. Novas oportunidades e canais de comuni-
cação para o PM de modo a criar uma soci-
edade nacional e internacional mais consci-
ente sobre os assuntos referentes a ques-
tões chave da boa governação do VI Gover-
no. 

1. Monitorização 
dos meios de 
comunicação nacio-
nais e internacionais 

 2015: Realizadas pelo 
menos 15 entrevistas media 
internacionais (ex: Nikkei, 
ABC, Lusa, Channel News 
Asia, Reuters, Washington 
Times, UN News Agency) e 
realizadas conferências de 
imprensa e entrevistas à 
imprensa nacional regular-
mente 

- Meios de comunicação 
social nacionais e internaci-
onais permanentemente 
informados sobre agenda e 
atividades do Primeiro-
Ministro 
- Acesso e acompanhamen-
to das iniciativas e visitas do 
Primeiro-Ministro 

UM - 
GPM 
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Apoiar a implementação da Reforma 
da Administração Pública através de 
estreita coordenação com a Comis-
são da Função Pública e outras 
entidades relevantes para garantir 
que i) diagnósticos e análises das 
estruturas de recursos humanos são 
realizados gradualmente nas institu-
ições do governo; (ii ) revisão das 
remunerações e proposta de estru-
tura de remuneração é desenvolvida 
; (iii) padrões de competência 
desenvolvidos para a administração 
pública; (iv) sistema de mérito na 
gestão dos recursos humanos é 
reforçado 

Metodologia de diagnóstico dos Recursos 
Humanos concluída em consulta com CFP, 
SEFI e MF; 
Documento sobre salários produzido para 
discussão; 
Padrões de competência base para os minis-
térios são desenvolvidos 

Ferramentas de avaliação desenvolvidas  
-Quadro legal padrão de competência 
desenvolvido e iniciada a sua implementação 
 

Documento metodo-
lógico 
Minutas de reunião;  
Proposta de tabela 
salarial 
Relatórios de 
Desempenho  

 2015: Metodologia de 
diagnóstico dos Recursos 
Humanos iniciada; quadro 
legal padrão de competênci-
as aprovado 

Metodologia de diagnóstico 
concluída em consulta com 
CFP, SEFI e MF; 
Documento sobre salários 
produzido para discussão; 
Padrões de competência 
base para os ministérios são 
desenvolvidos 

Ferramentas de avaliação 
desenvolvidas  
Iniciada a implementação do 
quadro legal padrões de 
competência 

GPM 

 

Desenvolver propostas de políticas 
públicas nas áreas prioritárias identi-
ficadas pelo Primeiro-Ministro, 
designadamente nos setores da 
habitação e do emprego (juventude) 

- Nr. de propostas, pareceres, estudos e 
análises produzidos 
- Nota conceptual sobre aceleradores de 
negócios para apoiar empresas em subseto-
res selecionados 
- Contribuições para o CNL, incluindo siste-
mas de estudos de mercado 
- Número de consultas com ministérios 
relevantes e acordo sobre mecanismos para 
reporte e monitorização de ODMs 
- Termos de referência para o consultor 
estudar a política nacional de habitação 
 

  Diretivas políticas para 
promover indústrias locais 
através de aceleradores de 
negócios desenvolvidos em 
colaboração com o Ministé-
rio do Comércio, Indústria e 
Ambiente (MCIA). Condução 
eficaz do programa gover-
namental de compra de 
produtos agrícolas através 
do Centro Nacional de 
Logística (CNL). Plano de 
ação para monitorização e 
localização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODMs) a nível do país.  
- Redação de documento de 
estudo sobre a futura política 
nacional de habitação 

GPM 

 

     

Realizar atividades de apoio aos 
assuntos dos veteranos através da 
articulação e coordenação com as 
instituições governamentais respon-
sáveis 

- Nr. de encontros realizados com os ministé-
rios; 
- Nr. de encontros realizados com veteranos; 
- Nr. de processos encaminhados e coorde-
nados com as linhas ministeriais responsá-
veis pelos projetos e programas 
 

Atas de encontros 
com M. Coordena-
dor Assuntos Soci-
ais  
M. Educação 
M. Saúde 
M. Solidariedade 
Social 

2015: 4 encontros realizados 
com ministérios; 20 encon-
tros com veteranos / grupos 
veteranos; 
20 processos encaminhados  
  

- Pelo menos 7 encontros 
realizados com os ministéri-
os 
- pelo menos 20 encontros 
realizados com veteranos 
- pelo menos 25 processos 
encaminhados e coordena-
dos 

GPM 
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Apoio ao CAVR - Apoio transferido atempadamente    CAVR 
 

Gab. Apoio 
ao PM 

   450 450 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 3,138  

Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico 

Assegurar o apoio à manutenção da 
infraestrutura de rede informática de 
todo o Governo  

% acesso à rede informática do Governo Relatório Help Desk  N.d. - 95%  
 

ITC 112    112 

Gerir a Datacenter do Governo e 
assegurar a segurança informática 

- Nr. de Ministérios / Gabinetes de Ministros 
Coordenadores com acesso ao Datacenter 

- Utilização de e-
mails oficiais 
- Contas oficiais de 
acesso à rede do 
Governo criadas 

2015: Datacenter instalado, a 
funcionar no GPM 

- 4  GE - 
GPM 

 

ITC 

Implementação e manutenção de 
TCI e apoio relativamente a uma 
nuvem privada para o governo e 
licenças de software 

- Manutenção, apoio e melhoria da rede e da 
segurança da aplicação. 
- GPM e 4 ministérios coordenadores capa-
zes de utilizar esta nuvem privada do gover-
no na plenitude. 
- Esta nuvem privada do governo providencia 
infraestrutura como serviço, software como 
serviço e plataforma como serviço 

65% das funções 
governamentais na 
nuvem (centro de 
dados), ou seja, 
este centro de 
dados conterá o 
portal eletrónico do 
governo, comunica-
ções (correio eletró-
nico, sistema de 
mensagens), servi-
ços de intranet / 
internet, serviços de 
autenticação, servi-
ço de arquivo e 
impressão e soft-
ware de segurança. 

 5+ years  GE - 
GPM 

 DTG      

Contratar Assessorias e Assistentes 
Técnicos 

- Nr de assessores e assistentes técnicos 
contratados para a Datacenter, Segurança 
Cibernética, elaboração de politicas, regula-
mentos e gestão de projetos 
- Política de TIC e regulamento elaborados e 
apresentados  

Assistente técnico 
informático recruta-
do e a trabalhar na 
prestação de apoio 
informático ao 
governo eletrónico, 
a fim de garantir 
serviços de exce-
lência para todo o 
governo 

 2+ years GE – 
GPM 

 DTG      
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Funcionamento de TI e equipamen-
tos EDP 

Operação informática do dia-a-dia no apoio 
ao Gabinete do PM e a 4 ministérios coorde-
nadores, telefone pela internet, CCTV, car-
tões de acesso, computadores, impressoras 
e pontos de acesso 

Prestação de apoio 
técnico e gestão e 
monitorização da 
rede 

 1 ano GE – 
GPM 
 

 DTG      

Transportes em Díli e visitas aos 
locais nos municípios 

Operação diária e visitas aos locais relativa-
mente à rede de todo o governo 

  1 ano GE – 
GPM 

 DTG      

E-government Manter, apoiar e centralizar o portal do 
governo, em especial a rede social do GPM. 
Redigir e disseminar políticas e padrões de 
governo para governos, governo para 
empresas, governo para cidadãos e governo 
para empregados. 

  1 ano GE – 
GPM 

 DTG      

Participação ou presença em confe-
rências e ações de formação a nível 
nacional e internacional ITC 

Conferência e ações de formação    1 ano GE – 
GPM 

 DTG      

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 112 

Programa do Gabinete de Apoio à Sociedade Civil   

Gestão operacional do Gabinete  - Nr. de Projetos analisados; 
- Nr. de Acordos de Financiamento realiza-
dos a Projetos em curso; 
- Informação dos financiamentos dissemina-
da ao público atempadamente 

- Relatórios, listas 
de projetos aprova-
dos, transferências 
financeiras 

2015: 
- 300 projetos analisados; 
- 78. de Acordos de Financi-
amento realizados; 
  

- Pelo menos 300 projetos 
analisados; 
- 75-80 Acordos de Financi-
amento realizados ( Proje-
tos em curso); 
- Público em geral informa-
do de forma atempadamen-
te dos resultados dos finan-
ciamentos aprovados pelo 
GASC 

GASC  GASC   306    306 

Apoiar as Dioceses - Nr. de Pagamentos  realizados atempada-
mente 

Reuniões de moni-
torização, relatórios, 
financeiros 

2008 - $ 1,5 - Baucau 
2009 - $ 3 – Baucau e Díli 
2010 - $ 3,7 – Baucau, Díli e 
Maliana.  
2011 - $ 4,5 
2012 - $ 4,5  
2013 - $ 4,5  
2014 - $ 4,5  
2015 - $ 4,5    

- 3 pagamentos realizados 
atempadamente 

GASC      TP  
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Apoiar a construção e projectos de 
entidades religiosas (continuação) 
 

- Nr. de Projetos apoiados 
- Nr. de Pagamentos  realizados atempada-
mente 
- Nr. de Projetos monitorizados 
- Nr. de relatórios produzidos  e dissemina-
dos atempadamente 
 
 

Reuniões de moni-
torização, relatórios, 
reportagem fotográ-
fica, participação em 
atividades propostas 
nos seus planos de 
intervenção. 

2015: 
- 20 Projetos de construção 
apoiados, dos quais 12 
conclusão está prevista em 
2016 
Outros projetos - 4 
- 24 Projetos monitorizados; 
-24 relatórios produzidos; 

- pelo menos 12 projetos 
apoiados 
- 12 pagamentos realizados 
atempadamente 
-pelo menos 12 projetos 
monitorizados 
- pelo menos 12 relatórios 
produzidos  e disseminados 
atempadamente 

GASC      TP  

Apoiar as Organizações da Socie-
dade Civil 
 
 
 
- Apoiar três ONG parceiras da 
Comissão HIV/SIDA 

- Nr. de ONG / Fundações / Associações 
financiadas financiadas 
- Nr. de Projetos monitorizados 
- Nr. de relatórios produzidos e disseminados 
atempadamente 
 

Reuniões de moni-
torização, relatórios, 
reportagem fotográ-
fica 
 

 2015: 
54 ONG / Fundações / Asso-
ciações financiadas  
- 54 Projetos monitorizados 
54 relatórios produzidos e 
disseminados atempadamen-
te 

- Pelo menos 60 ONG / 
Fundações / Associações 
financiadas  
- Pelo menos 60-Projetos 
monitorizados 
- Pelo menos 60 relatórios 
produzidos e disseminados 
atempadamente 

GASC      TP  

Manter a cooperação, participação e 
acompanhamento das atividades da 
CPLP e, em particular, do Fórum da 
Sociedade Civil da CPLP 
 

- Nr. de reuniões assistidas 
- Nr. de relatórios produzidos e disseminados 
  

- Regimento, 
Assembleia Geral; 
- Estabeleci mento 
de parcerias susten-
táveis - site de 
atividades ligadas 
ao Fórum SC. 

2015: 
-Reunião preparatória do 
Fórum 
- Organização do Fórum da 
Sociedade Civil em Díli 
- Aprovação dos Estatutos 

-pelo menos 3/4 encontros / 
reuniões assistidas 
- 3/4 relatórios produzidos e 
disseminados 

GASC      TP  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 9,740  

Total Orçamento do Primeiro-Ministro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 12,990 
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Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros  

Papel  

1. O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros coadjuva o Primeiro-Ministro na 

Presidência do Conselho de Ministros e na coordenação do Governo e assume as funções de por-

ta-voz do Governo. 

2. Compete prioritariamente ao Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros: 

a. Coordenar a preparação e organização do trabalho governamental, bem como o seguimento e 

a avaliação das decisões tomadas pelo Conselho de Ministros e pelo Primeiro-Ministro; 

b. Coordenar as reuniões de trabalho dos diferentes Ministros de Estado e Coordenadores das 

respectivas áreas com o Primeiro-Ministro para a avaliação conjunta do desempenho dos dife-

rentes órgãos do Governo; 

c. Coordenar e implementar reformas ás instituições governamentais, de acordo com as decisões 

tomadas pelo Conselho de Ministros e pelo Primeiro-Ministro; 

d. Coordenar a reforma do sector judiciário; 

e. Coordenar o apoio e consulta jurídica ao Conselho de Ministros, Primeiro-Ministro, Ministros 

de Estado e demais membros do Governo integrados na Presidência do Conselho de Minis-

tros. 

3. Além das funções referidas no número anterior e de outras funções que lhe sejam delegadas pelo 

Conselho de Ministros e pelo Primeiro-Ministro, compete também ao Ministro de Estado e da 

Presidência do Conselho de Ministros o seguinte; 

a. Coordenar e centralizar o processo legislativo e regulamentar do governo; 

b. Proceder ao estudo aprofundado sobre a reforma das leis, no aspecto formal, na uniformiza-

ção e harmonização legislativa e, bem assim, na avaliação da necessidade de intervenção 

governamental ou do Parlamento Nacional; 

c. Promover a modernização do procedimento legislativo, designadamente através do recurso 

aos instrumentos de ‘e-government’, a divulgação das acções e medidas do Governo e organi-

zar a forma e o modo de intervenção pública do mesmo; 

d. Analisar e preparar os projectos de diplomas legais e regulamentares do Governo, em coorde-

nação com os ministérios proponentes; 

e. Assegurar os serviços de contencioso da Presidência do Conselho de Ministros; 

f. Coordenar a representação do Estado por mandatários judiciais, em processos em que o Esta-

do seja parte; 

g. Responder, em colaboração com o ministério da tutela, aos processos de fiscalização consti-

tucionalidade e da legalidade; 

h. Assegurar a coordenação regular com o Parlamento Nacional; 

i. Traduzir ou acompanhar a tradução de diplomas legais ou outros documentos necessários à 

acção do Conselho de Ministros ou do Primeiro-Ministro. 

j. Representar o Conselho de Ministros e o Primeiro-Ministro, quando estes assim decidam, nas 

comissões especialmente criadas; 

k. Propôr a políticas e elaborar a legislação necessária na área da comunicação social. 

l. Exercer a tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado; 

m. Coordenar a disseminação de informação sobre programas e acções do Governo; 

n. Ser o Porta-Voz do Conselho de Ministros. 

4. Ficam na dependência hierárquica do Ministro do Estado da Presidência do Conselho de Minis-

tros os seguintes Secretários de Estado: 

a) Secretário de Estado do Conselho de Ministros; 

b) Secretário de Estado para os Assuntos Parlamentares; 

c) Secretário de Estado da Comunicação Social. 

5. Ficam sob a superintendência do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros as 

seguintes entidades: 

a) RTTL - Radio e Televisão de Timor-Leste, EP 
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b) Gráfica Nacional. 

 

Orçamento 

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de 4,189 milhões 

de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros apresenta para 2016 uma estimativa 

de força de trabalho de cerca de 436 pessoas, composto por 161 funcionários permanentes, 20 agentes 

da administração pública actuais, 52 vagas em processo de recrutamento e 30 de cargo de direcção e 

chefia. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 173 pessoas. Este número não inclui 

funcionários de nomeação política. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 1        -     1          4        -       4            15        7          22         20           13          33          44          21         65          25         4            29           2              5            7               111          50          161            

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         11        6          17         10           10          20          18          15         33          11         3            14           1              2            3               51           36          87              

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            2          -        2           2            1            3            15          5           20          13         1            14           1              1            2               34           8            42              

Escalão 3
o 1        -     1          3        -       3            1          1          2           5            2            7            7           1           8            1           -         1             -           2            2               18           6            24              

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           3            -         3            4           -        4            -        -         -          -           -         -            8             -         8                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        1        -       1            4          1          5           1            -         1            9           -        9            2           2            4             -           -         -            17           3            20              

Total forca de trabalho actuais 4        -     4          9        4         13          29        8          37         25           16          41          54          22         76          27         6            33           2              5            7               150          61          211            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 3        -     3          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            3             -         3                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        2        3         5            2          -        2           -         -         -          -            4             3            7                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        2        1         3            5          -        5           -          2            2            1           1           2            -          -            8             4            12              

Chefe da Secção -        -         3          3           4            1            5            -         -        -         -          -            7             1            8                

Total Cargo de Direção e Chefia 3        -     3          4        4         8            10        -        10         4            3            7            1           1           2            -        -         -          -           -         -            22           8            30              

MINISTÉRIO ESTADO  DO PRESIDÅNCIA CONCELHO DE MINISTRO (MEPCM) 

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

-                                               52                                               

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

1                                   1                                      11                                      17                                           18                                         4                                             

7                                                  173                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

8                                   13                                    47                                      61                                           15                                         22                                           

7                                                263                                           

8                                   13                                    47                                      61                                           15                                         22                                           7                                                  173                                              

5                                  14                                  48                                    58                                         94                                       37                                         

Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifica-

ção 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes 

de 
Financi-
amento  

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç Tota
l 
$ BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Fortalecer a cultura democrática através da responsabilização e transparência no sector público. 
Meta Final: Apoio ao Conselho de Ministros e assistência à Presidência do Conselho de Ministros. 
Indicador de Prestação de Serviços: % de reuniões do Conselho de Ministros realizadas. 

Programa 1: Reuniões do Conselho de Ministros  
Objetivos específicos: 1) Sessões do Conselho de Ministros produtivas e consubstanciadas num trabalho de análise; 2) Elaboração de diplomas legislativos de qualidade; 3) Implementação das decisões; 4) Capacitação de juristas nacionais 

Atividade 1 – Apoio logístico e assistência administrativa 
às reuniões do Conselho de Ministros + Manutenção de 
equipamentos + Gestão de aprovisionamento e logística 
+ Fortalecimento da capacidade e autonomia do quadro 
de pessoal da PCM na execução de tarefas diárias e 
tomadas de decisão + Apoio administrativo ao Conselho 
de Ministros e assistência aos serviços do Ministério da 
Presidência do Conselho de Ministros em geral 

- % Gestão financeira; 
- Número de processos de aprovi-
sionamento descentralizado; e 
- Número de reuniões do Conselho 
de Ministros realizadas (ordinárias 
e extraordinárias); 

- Actas e comuni-
cados de imprensa 

2015 
23 reuniões do CdM 
(14 reuniões ordinári-
as e 9 reuniões extra-
ordinárias) 

- Espera-se uma média de 
72 reuniões do Conselho 
de Ministros e cerca de 
150 diplomas aprovados; 

MPCM OGE DNAACM 
050102/ 2930101 
Gab. ME PCM 
050101 / 
2930401 
Gab. DG 050101 
/ 050108 

506 
 
 

579 
 
 
 

15 

25   531 
 
 

579 
 
 
 

15 

Atividade 2 - Manutenção e melhoramento contínuo do 
canal de comunicação com os membros do Conselho de 
Ministros + Redação e implementação de regulamentos 
que melhorem a submissão e redação de documentos 
que serão circulados e apreciados pelos Membros do 
Conselho de Ministros + Instalação de equipamento 
informático e de teleconferência na sala de reunião do 
Conselho de Ministros. 

- Número de Mensagens enviadas 
via SMS Studio 
- Nr. de diplomas circulados pelos 
Membros do CdM;  
-Nr. de pastas de documentação 
circuladas pelos Membros do CdM; 
e 
- Equipamento informático e de 
teleconferências instalado . 

- Registo do SMS 
Studio 
- Registo corres-
pondência 
- Fotografias. 

- 30 mensagens 
- 40 diplomas circula-
dos; 
- 28 pastas circuladas 

- Cerca de 100 mensa-
gens enviadas aos mem-
bros do Governo; 
- Cerca de 150 diplomas 
circulados; e 
- Cerca de 982 pastas de 
circuladas; 
- 140 diplomas circulados 
Equipamento informático 

e de teleconferências 
instalado 

MPCM 
UAJ + 
Gab. 
MEPC
M 

OGE DNAACM 
050102/ 2930101 
 

100    100 

Atividade 3 - Debate interno do funcionalista e melhoria 
contínua da prestação de serviços + Debate interno de 
questões relacionadas com a igualdade do género  

- Número de reuniões realizadas. 
- Nr. de mulheres recrutadas; 
- Nr. de funcionários com acesso a 
formação;   
 

- Contratos e Actas 
e registo das 
formações 

2015 : 
- 9 reuniões de lide-
rança 
- 1 reunião com todos 
os funcionários. 
-Formação de 22 

novos funcionários 
(9 mulheres); 

- 2 funcionários em 
formação. 

- 12 reuniões mensais de 
liderança; e 
- 4 reuniões de todos os 
funcionários do MPCM. 
-  10 funcionários com 
acesso a formação. 
 

MPCM OGE DNAACM 
050102 

98    98 
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Atividade 4 – Sistema de Gestão Documental - Dados estatisticos referentes ao 
arquivo e circulação de documentos 

- Relatórios gera-
dos pelo Sistema 
de Gestão Docu-
mental. 

n.d - é um sistema 
novo 

- Circulação de documen-
tação mais  célere e 
eficiente. 
 

MPCM 
 

OGE  50    50 

Atividade 5  - Publicação do Aid Memoire com as princi-
pais decisões e intenções do Conselho de Ministros e 
principais atividades da Presidência do Conselho de 
Ministros.  Ferramenta de apoio à implementação das 
decisões e intenções do Conselho de Ministros. Outras 
Publicações. 

- Nr. de Aid Memoire publicados;  
- Nr. de publicações; 
 

- Aid Memoires 
publicados e 
distribuídos. 
- Outras publica-
ções, publicadas  

2015:  
- 2 Aid Memoire 
Publicados; 
- 1 Publicação: 100 
Dias Governação.  
 

- 3 Aid Memoires (1 por 
cada trimestre;  
- 1 Colectânea (publica-
ção anual); e 
- 1 Publicação. 

MPCM OGE Gabinete MPCM 
050101/ 2930401 

275    275 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 1,648 

Programa 2: Apoio jurídico e coordenação do processo legislativo a nível de todo o Governo 
Objetivos específicos: 1) Diplomas simplificados e adaptados à realidade nacional, apresentados de modo a que sejam compreendidos por todos os quadrantes da sociedade; 2) Juristas de todos os ministérios e instituições autónomas a trabalharem em coordenação e 
a interagirem sob a tutela do Governo; 3) Assegurar os serviços de contencioso sempre que necessário. 

Atividade 1 - Produção e publicação de um conjunto de 
diplomas harmonizados e em concordância com a 
realidade nacional e de aplicação mais fácil + Diplomas 
analisados trabalhados e enviados para publicação no 
Jornal da República  

- Nr. de diplomas elaborados; 
- Nr. de diplomas aprovados;  
- Nr. de diplomas enviados para 
promulgação; 
- Nr. de diplomas enviados ao PN; 
- Nr. de diplomas enviados para 
publicação no JR 

Registos da UAJ. 
 

2015: 
- 86 diplomas aprova-
dos; 
- 29 DL submetidos 
ao Presidente para 
promulgação; 
- 16 Proposta de Lei 
enviadas ao PN. 

-140 diplomas elaborados; 
- 90 Diplomas aprovados 
pelo CdM; 
- 40 Diplomas enviados 
para promulgação 
- 20 Diplomas enviados ao 
PN; 
- 120 Diplomas enviados 
para publicação ao JR. 

MPCM 
+ 
SECM 

OGE UAJ 050104 36    36 

Atividade 2 – Assistência técnica-jurídica aos Ministérios 
e demais Secretarias de Estado + Acção de uniformiza-
ção e harmonização dos conceitos jurídicos e da lingua-
gem jurídica na tradução para tétum. 

- Número de reuniões;  
- Número de documentos produzi-
dos como resultado das mesmas 
- Assistência técnico-jurídica pres-
tada às demais Secretarias de 
Estado e Ministérios. 

- Agenda 
- Documentos 
produzidos  

2015: 
- 50 
- 100 
- Assistência técnico-
jurídica é feita diaria-
mente 

- 60 
- 120 
- Assistência técnico-
jurídica é feita diariamente 

MPCM 
+ 
SECM 

OGE 
 

UAJ + DNST       

Atividade 4  - Reforço e formação dos recursos huma-
nos e técnicos afectos à UAJ – Unidade de Apoio Jurídi-
co + Formação de juristas nacionais no local de empre-
go e no exterior 

- Número de juristas contratados;  
- Número de juristas nacionais em 
formação. 

- Contratos cele-
brados; 
- Registo das 
formações. 
 

2015: 
2 nacionais e 1 inter-
nacional contratados 

- 3 juristas nacionais e 2 
internacionais 
- 4 juristas em formação: 2 
funcionários públicos 
juristas + 2 assessores 
nacionais juristas. 

MPCM 
+ 
SECM 

OGE 
FDCH 
050104 

UAJ 324    324 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 360  

Programa 3: Porta-Voz do Governo 
Objetivos específicos: 1) Promover e consolidar a imagem do Governo; 2) Informar a sociedade sobre as principais actividades desenvolvidas pelos Governo; 3) Receber informações, sugestões e críticas do público; 4) Desenvolver a participação dos cidadãos no 
processo político do país; 
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Atividade 1 – Portal do Governo + Receber informações, 
sugestões e críticas do público + Promover a celeridade 
do processo de difusão da informação que o Governo 
deseja tornar pública + Promover a qualidade e relevân-
cia da informação a nível de textos e imagem +Recolha 
de informação a nível inter-ministerial + apoio à comuni-
cação social e internacional.Produzir e redigir conteúdos 
para disseminar pelo Portal do Governo em três línguas: 
tétum, português e inglês.  Apoiar o Porta-Voz do 
Governo e MEPCM, PM e demais ministérios na divul-
gação das respectivas actividades e informações; 
- Apoiar o MEPCM no contacto com os meios de comu-
nicação social. 
 
 

- Número de comunicados, notícias 
e documentos produzidos e disse-
minados; 
- Número de contactos do público 
através do Portal do Governo; 
- Relatórios de acesso sobre o 
público-alvo que acede ao Portal do 
Governo. 
- Número de contactos com os 
media. 

- Comunicados, 
notícias e docu-
mentos produzidos 
e disseminados; 
- Contactos do 
público através do 
Portal do Governo; 
- Relatórios de 
acesso sobre o 
público-alvo que 
acede ao Portal do 
Governo. 
- Contactos com 
os media. 

2015: 
96 noticias; 
32 agendas; 
65 comunicados de 
imprensa do Porta-
voz; 
28 Comunicados do 
MPCM; 
121 fotografias; 
27 discurso do PM; 
5 documentos em 
publicações; 
2 novas subcategori-
as; 
1 organograma; 
1 destaque 
2 videos e 17 descri-
ções de competência 
384 contac-
tos/pedidos de infor-
mação. 
7.086 visitas/semana 
ao Portal 

165 notícias, 75 agendas, 
250 fotografias, 34 discur-
sos do Primeiro-Ministro, 
5 documentos (em publi-
cações); 5 videos, 1 nova 
sub-categoria, actualiza-
ção do organograma, 
descrição de competênci-
as dos membros do 
Governo actualizadas. 
400 pedidos de informa-
ção. 
9000 visitas/semna ao 
Portal. 

MPCM OGE Gab Ministro- 
Equipa Portal do 
Governo  
050109 

353     353 
 

Atividade 2 – Porta-Voz do Governo. Elaborar e disse-
minar os comunicados do Porta-Voz do Governo e do 
Conselho de Ministros. Apoiar o Porta-Voz do Governo 
no contacto com os meios de comunicação social e 
Acompanhar informação relevante para o Governo 
divulgada internacionalmente 
 

- Número de comunicados produzi-
dos; 
- Número de contactos com os 
meios de comunicação social; e  
- Número de resenhas de informa-
ção internacional elaboradas. 

- Comunicados 
produzidos; 
- Contactos com 
os meios de 
comunicação 
social; e  
- Resenhas de 
informação inter-
nacional elabora-
das. 

Dados 2015: 
65 comunicados do 
Porta-voz; 
-70 contactos 
-25 resenhas 

100 comunicados de 
imprensa do Porta-Voz e 
35 comunicados de 
imprensa do Ministério da 
Presidência do Conselho 
de Ministros (relativos à 
reunião do Conselho de 
Ministros e outras infor-
mações de natureza 
legal). 100 Contactos 
telefónicos e informáticos 
(via email e redes sociais) 
com jornalistas nacionais 
e internacionais; 40 rese-
nhas de informação inter-
nacional. 

MPCM OGE Gabinete Minis-
tro- Equipa Portal 
do Governo0 

352    352 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 705  

Programa 4: Tradução e promoção da qualidade da comunicação nas línguas oficiais. 
Objetivos específicos: 1) Tradução de documentos do Governo para as línguas oficiais de acordo com a Constituição da República de Timor-Leste; 2) Prestação de serviços linguísticos por solicitação dos serviços da PCM, de Ministérios e Instituições; 3) Tradução de 
notícias para o Portal do Governo e comunicados do Porta-Voz do Governo; 4) Prestação de serviços de interpretação em apoio aos cursos do Ceftec e sempre que possível Ministérios e instituições públicas; 5) Documentos traduzidos com utilização das normas já 
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existentes para o tétum padronizado e do Acordo Ortográfico de português adoptado por Timor-Leste em 2009. 

Atividade 1 – Tradução de documentos do Governo para 
as línguas oficiais + Prestação de serviços linguísticos 
por solicitação dos serviços da PCM, Ministérios e 
outras instituições + Tradução de notícias para o Portal 
do Governo. Tradução de documentos submetidos ao 
Conselho de Ministros nas línguas oficiais ou nas lín-
guas de trabalho (inglês e indonésio); e 
Tradução, diariamente, de noticias para o Portal do 
Governo e de diplomas ministeriais, propostas de lei, 
decretos-lei, comunicados do Porta-Voz e documenta-
ção sigilosa de diversas áreas. 

- Número de notícias, comunicados 
e documentos de divulgação exter-
na  traduzidos; e 
- Número de diplomas jurídicos 
traduzidos. 

- Notícias, comuni-
cados e documen-
tos de divulgação 
externa  traduzi-
dos; e 
- Diplomas jurídi-
cos traduzidos. 

Tradução de 404 
notícias, comunicados 
e documentos de 
divulgação externa  e 
tradução de 5 diplo-
mas jurídicos 
(Dados do primeiro 
semestre de 2015) 

Tradução e revisão de 
100% dos docs. Recebi-
dos em tétum, português, 
inglês e indonésio para as 
línguas oficiais. 

MPCM OGE DNST 
050103/ 3590101 

50    50 

Atividade 2 – Prestação de serviços de interpretação em 
apoio aos cursos do Ceftec, Ministérios e instituições 
públicas. Entendimento das matérias dadas, nos cursos 
do Ceftec, pelos formandos. 

- Número de aulas / cursos que 
usaram o serviço de interpretação 

- Aulas / cursos 
que usaram o 
serviço de interpre-
tação 

40h no primeiro 
semestre de 2015 

100% solicitações de 
interpretação português 
 tétum  português. 

MPCM OGE DNST 
050103/ 3590101 

32    32 

Atividade 3 – Documentos traduzidos com utilização das 
normas já existentes para o tétum padronizado e do 
Acordo Ortográfico de português, adoptado por Timor-
Leste em 2009.- Uniformização da linguagem e promo-
ção das línguas nacionais; 
- Debate interno do Livro de Estilo para a DNST, no 
âmbito da formação contínua no serviço; 
- Iniciativas de promoção da qualidade das línguas 
oficiais na documentação da PCM de acesso público; 
- Estabelecimento de parceria com o INL para a utiliza-
ção do tétum padronizado; 
- Parceria informal de revisão de tétum e português, com 
o Portal do Governo; e - Formação em contexto laboral 
dos tradutores. 
 
 

- Avanços sobre o Livro de Estilo; 
- Avanços sobre a parceria;  
- Número de documentos revistos; 
e  
- Número de horas de formação 
realizadas / por área. 

- Livro de Estilo; 
- Parceria INL;  
- Documentos 
revistos; e  
- Horas de forma-
ção realizadas / 
por área. 

Instalado o Livro de 
Estilo em Português;  
Até meados do ano 
não se concretizou a 
parceria por falha do 
INL; 
70 documentos revis-
tos no período expe-
rimental de 7 sema-
nas; 
Curso de tradução: 
visita de estudo a 
Portugal, por 15 dias, 
com 8 tradutores; 
Curso de formação de 
formadores: curso do 
Cenjor, em Lisboa 1 
tradutor; Formação 
em contexto laboral: 
quotidiana; e 
Formação em Reda-
ção em Português: 
40h. 

- Elaboração do Livro de 
Estilo para o Tétum; 
Pôr em prática a ideia de 
glossarização para apro-
va,cão do INL; 
Colaboração na revisão 
de 100% dos comunica-
dos e notícias publicados 
no Portal, em português e 
tétum padronizado; 
- Curso de formação em 
Inglês de 3 tradutores em 
Díli;  
- Formação em contexto 
laboral: quotidiana ; e 
- Formação em Redação 
em Português: 100h. 

MPCM OGE DNST 
050103/ 
3590101 

2    2 
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Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 84  

Programa 5: Reforma Legislativa 
Objetivos específicos: 1)  Estudo aprofundado sobre a reforma das leis; 2) Portal dedicado à disseminação de informação e acompanhamento do processo de Reforma Legislativa 

Atividade 1 – Elaborar Documento Conceptual – Con-
cept Paper da Reforma Legislativa 

- Analise da problemática do qua-
dro normativo face às dinâmicas 
locais; 
- Dissertação sobre a implementa-
ção das leis em Timor-Leste; 
- Análise comparativa, no âmbito da 
CPLP, dos diversos sistemas 
jurídicos e das reformas legislativas 
em curso; 
- Análise comparativa entre o direito 
tradicional (consuetudinário) timo-
rense e o sistema de direito comum 
(Common Law); 
- Análise de sistemas jurídicos 
híbridos na região da Ásia-Pacífico 

- Documento 
Conceptual final 
terminado e sub-
metido à Comis-
são. 

Pesquisa realizada 
em 2015.  
1º Draft concluído em 
2015.   

Documento Conceptual 
como instrumento de 
trabalho da Comissão da 
Reforma Legislativa. 

MPCM OGE Gabinete MPCM 225    225 

Atividade 2- Comissão da Reforma Legislativa. Inicio de 
uma análise perante as características próprias de 
Timor-Leste no âmbito da actual estrutura político-
institucional e, nesse mote, aperfeiçoar o ordenamento 
jurídico nacional, considerado elemento-chave para a 
boa governação, descentralização, redução da pobreza, 
desenvolvimento económico e manutenção da paz. 
 

- Analise e identificação dos desafi-
os constantes no actual quadro 
normativo nacional e estabelecer 
metodologias conducentes à sua 
modernização, simplificação, har-
monização e implementação; 
- Realização de estudos, analise 
trabalhos elaborados e sugestões 
apresentadas por peritos externos à 
Comissão;  
- Requisição de apoio técnico 
nacional e internacional conforme 
necessário à prossecução e 
desempenho das actividades; 
- Articulação com instituições e 
associações públicas e privadas, e 
em particular com o Conselho de 
Coordenação, órgão de orientação 
estratégica para o sector da justiça, 
para a recolha de dados imprescin-
díveis aos estudos da reforma 

- Relatórios sub-
metidos ao PM via 
MEPCM. 

O VI Governo com-
prometeu-se a pro-
mover a boa gover-
nação de forma 
transversal através de 
um enquadramento 
jurídico que seja tão 
coerente com as 
novas dinâmicas que 
o país atravessa 
como consistente 
com os paradigmas 
mundiais aos quais 
Timor-Leste não é 
indiferente.  

Promover as melhores 
práticas para o enqua-
dramento jurídico coeren-
te com as novas dinâmi-
cas que o país atravessa.  

MPCM OGE Gabinete MPCM      
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legislativa; 
 - Solicitação de apoio aos Ministé-
rios e entidades do Estado relevan-
tes que prestem toda a colaboração 
necessária à consecução dos 
trabalhos; 
- Elaboração de recomendações e 
preparar relatórios semestrais que 
auxiliem o Governo na reforma 
legislativa; 
- Avaliação anual da implementa-
ção das leis e produzir os respecti-
vos relatórios com recomendações 
para o Primeiro-Ministro. 

Atividade 3- Portal da Reforma Legislativa, como veículo 
promotor da transparência de todo o processo da 
Reforma Legislativa em curso.- Avaliação de possíveis 
prestadores de serviço tendo em conta a qualidade e a 
sensibilidade das matérias que irão ser tratadas. Asse-
gurar a transparência de todo o processo da Reforma 
Legislativa em curso. 

- Construção do Portal da Reforma 
Legislativa; 
- Desenvolvimento de conteúdos e 
gestão do portal. 
- Nr. de acessos ao Portal 

- Portal a funcionar 
e registos de 
acesso do público. 
  

n.d. - Portal da Reforma Legis-
lativa a funcionar. 

MPCM OGE Gabinete MPCM      

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 225  

Programa 6: Reforma do Sector Judiciário 
Objetivos específicos: 1) Coordenar a reforma do sector judiciário; 2) Estudo analítico do sector judiciário; 

Atividade 1 – Reuniões periódicas com os Membros do 
Governo relevantes- Análise dos trabalhos realizados 
pelos vários órgãos do Governo; 
- Tomada de decisões. 
 

- Número de reuniões realizadas Actas ou registo 
das reuniões 

- Resolução do PN n.o 
11/2014 e Resolução 
do Governo n.o 
29/2014, ambas de 
24 de Outubro. – 
Auditoria ao Sector da 
Justiça. 

Enquadramento normativo 
adequado à realidade e 
políticas nacionais e 
acessível a todos os 
cidadãos. 
 
- 4 reuniões realizadas 

MPCM 
 

OGE  225    225 

Atividade 2 – Reuniões com os vários actores do siste-
ma judiciário e sociedade civil.- Elaboração de docu-
mentos analíticos sobre as percepções do sistema 
judiciário; 
- Definição de melhores práticas com base em estudos 
comparativos de países da CPLP e das regiões vizi-
nhas. 

- Número de documentos e diplo-
mas produzidos; 
- Número de reuniões realizadas 

- Documentos e 
propostas de 
diplomas produzi-
dos. 
- Reuniões reali-
zadas 

- Resolução do PN n.o 
11/2014 e Resolução 
do Governo n.o 
29/2014, ambas de 
24 de Outubro. – 
Auditoria ao Sector da 
Justiça. 

Enquadramento normativo 
adequado à realidade e 
políticas nacionais e 
acessível a todos os 
cidadãos.. 
- 4 Documentos e diplo-
mas produzidos. 
- 2 reuniões realizadas 

        

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 225  
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Objetivo Geral 2: Gestão efectiva, eficaz e responsável do sector público 
Meta Final: Formação de recursos humanos 
Indicador de Prestação de Serviços: Recursos humanos formados 

Programa 1: Formação de Técnicos de Comunicação 
Objetivos específicos: 1) Promover a formação de técnicos de comunicação, pontos focais para a comunicação e/ou pontos focais de relações públicas; 2) Promover a transparência das actividades e respectivos resultados junto da sociedade civil. 

Atividade 1 – Curso de Formação em Média e Comuni-
cação, qualificação de nível IV, destinado a funcionários 
públicos (pontos focais para a comunicação social – 
“media officers”). Fomadores do Ceftec. Curso certifica-
do pela INDMO. Unidades de formação: 
1. Escrita de imprensa 80h de formação; 
2. Rádio, , 80h de formação; 
3. Televisão, 80 h de formação; 
4. Introdução à multimédia, 80h de formação; 
5. Multimédia avançada, de  80h de formação;  
6. Língua portuguesa, 160h de formação para 18 

formandos 

 - Formação de 18 formandos 
-  6 Unidades de formação 
 

- Por ano serão 
lecionados 6 
módulos, espera-
se uma média de 
18 formandos. 
Avaliação dos 
formandos e foto-
grafias. 
 

De 2011 a 2015 
foram formados 163 
media officers. 

18 formandos ficam habili-
tados a trabalhar na 
disseminação das activi-
dades do governo com 
recurso à comunicação 
social. 
6 Módulos de formação 
concluídos. 

MPCM 
 

OGE 
050107 

Ceftec 30    30 

Atividade 2 - Curso de Comunicação e Novas Tecnolo-
gias de Informação, qualificação de nível IV, destinado 
ao sector público (pontos focais para a comunicação 
social – “media officers”) e sector privado. Formadores 
do Ceftec. Curso certificado pela INDMO.  Unidades de 
formação: 
1. Introdução à fotografia digital e edição de foto-

grafia digital, 80h de formação; 
2. Desenho gráfico, 80h de formação; 
3. Vídeo digital, de 30 Maio a 5 Julho, 80h de for-

mação; 
4. Comunicação, jornalismo e teconologias de 

informação, de 11 Julho a 16 Agosto, 80h de 
formação; 

5. Comunicação e relações públicas, de 22 Agosto 
a 27 Setembro, 80h de formação; e 

6. Língua portuguesa, de 3 de Outubro a 11 
Novembro, 160h de formação para 18 forman-
dos. 

- Formação de 18 formandos 
 - 6 Unidades de formação: 

 

- Por ano serão 
lecionados 6 
módulos, espera-
se uma média de 
18 formandos. 
Avaliação dos 
formandos. 

Inicio Março 2015, 18 
formandos frequen-
tam, terminam em 
Outubro de 2015. 

18 formandos ficam habili-
tados a trabalhar na 
disseminação de informa-
ção com recurso a novas 
tecnologias. 
6 Módulos de formação 
concluídos. 

MPCM 
Ceftec 

OGE Ceftec 050107 20    20 
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Atividade 3 - Organização de Seminários, Workshops e 
Entrega de Certificados 
- 1 de Maio actividades e exposição no âmbito da cele-
bração do Dia Mundial do Trabalhador, em colaboração 
com a INDMO – SEPFOPE. 
- Seminário nacional “Comunicação Integrada e Tecno-
logias de Informação”. 
- Cerimónia de Entrega de Certificados  
Sensibilização dos pontos focais para a comunicação 
social para as actividades de disseminação de informa-
ção, através de vários instrumentos, entre os quais a 
multimédia. 

- Número de participantes e relató-
rio quantitativo e qualitativo sobre a 
actividade. 
- Número de participantes e relató-
rio quantitativo e qualitativo sobre a 
actividade. 
- Número de participantes e relató-
rio quantitativo e qualitativo sobre a 
atividade. 
 
 

- Livros de proto-
colo; 
- Relatórios das 
actividades; 
- Fotografias 
 
 
 
 
 
 
 

n.d. Participação de 250 pes-
soas no Seminário  
“Comunicação Integrada e 
Tecnologias de Informa-
ção”. 
- 36 formandos recebem 
os certificados de habilita-
ções dos cursos certifica-
dos pela INDMO – SEP-
FOPE. 
- Participação no Dia 
Mundial do Trabalhador. 

MPCM 
Ceftec 

OGE Ceftec050107 10    10 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 60  

Total PCM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 3,307 
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Secretaria de Estado do Conselho de Ministros 

Papel  

O Secretário de Estado do Conselho de Ministros presta apoio ao Primeiro-Ministro e ao Ministro de 

Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, no âmbito da coordenação do processo legislativo 

do Governo. 

São delegadas no Secretário de Estado do Conselho de Ministros as seguintes competências:  

 Prestar apoio técnico-administrativo e logístico às reuniões do Conselho de Ministros;  

 Assegurar a publicação da legislação do Governo no Jornal da República;  

 Promover a correcta publicação dos diplomas legislativos do Governo e dos restantes órgãos 

do Estado; 

 Garantir o cumprimento das regras e procedimentos do Conselho de Ministros;  

É delegada no Secretário de Estado do Conselho de Ministros a tutela sobre a Gráfica Nacional. 

 

Orçamento 

A Secretaria de Estado do Conselho de Ministros tem um Orçamento de 4,244 milhões de dólares 

para 2016.  

 

 

Perfil de Funcionários 

A Secretaria de Estado do Conselho de Ministros apresenta para 2016 uma estimativa de força de tra-

balho de cerca de 56 pessoas, composto por 23 funcionários permanentes, 5 de cargo de direcção e 

chefia e 2 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 

26 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        3            -         3            13          3           16          3           1            4             -           -         -            19           4            23              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         8           2           10          1           -         1             -           -         -            9             2            11              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         1           1           2            2           1            3             -           -         -            3             2            5                

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        2            -         2            -         -        -         -        -         -          -           -         -            2             -         2                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        1            -         1            3           -        3            -        -         -          -           -         -            4             -         4                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         1           -        1            -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        -     -       -         3          1          4           3            -         3            14          3           17          3           1            4             -           -         -            23           5            28              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        -     -       -         1          -        1           -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         2          1          3           -          -         -         1           1            -          -            3             1            4                

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        -     -       -         3          1          4           -          -         -         1           -        1            -        -         -          -           -         -            4             1            5                

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                1                                      1                                        -                                          -                                        -                                          

SECRETARIA DO ESTADO DOS CONCELHO MINISTROS (SECM)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

-                                             30                                             

-                                2                                      7                                        4                                             11                                         2                                             -                                               26                                               

-                              1                                    5                                      3                                            17                                       4                                           

-                                               2                                                 

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau G Sub-Total

-                                               26                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

-                                2                                      7                                        4                                             11                                         2                                             
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Plano Anual da Secretaria de Estado do Conselho de Ministros para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: Boa governação no setor público. 
Meta Final: Até 2017, a gestão e o funcionamento institucional do Governo são apoiados através de um procedimento legislativo eficiente e eficaz. 
Indicador de Prestação de Serviços: % de diplomas aprovados e número de JR impressos e publicados pela GN. 

Programa 1: Apoio e coordenação nas Reuniões do Conselho de Ministros. 
Objetivos específicos: Melhorar a assistência nas Reuniões do CdM de forma a serem produtivas e eficazes; 
                                       Coordenar todo o procedimento legislativo em conformidade com a delegação de competências e o Regimento do CdM. 

Atividade 1 - Coordenação com a UAJ na agenda do CdM, 
tradução e circulação dos projetos normativos, revisão das atas 
de CdM, recolha das assinaturas dos diplomas aprovados e na 
publicação do JR dos atos normativos aprovados em CdM e 
restante publicação oficial do Governo e apoio jurídico e técnico 
ao CdM, PM e ME e Membros do Governo da PCM. 

- 42 reuniões do CdM realizadas; 
- 42 atas do CdM e 103 diplomas 
revistos e assinados; 
- 3.543 atos oficiais publicados e 
divulgados no JR. 

Reuniões e 
diplomas apro-
vados e atas 
assinadas. Atos 
publicados e JR 
vendidos. 

 2014: 
42 reuniões CdM; 
42 atas CdM; 103 
diplomas; 3.543 
atos publicados. 

100% SECM  Gab. do 
SECM 

     

Total Orçamento Programa 1: 

Programa 2: Apoio e promoção na política legislativa do governo. 
Objetivos específicos: Fortalecer e intensificar a cooperação bilateral com os países da CPLP e da ASEAN; 

                               Divulgar com qualidade e transparência o processo legislativo e estimular o seu debate público. 

Atividade 1 - Reforçar a cooperação técnica com a FDUL e 
INCM (Portugal) e Perum Percetakan Uang (Indonésia) e partici-
par nas conferências internacionais no âmbito da CPLP, de 
forma a expandir a GN e capacitar os seus RH e do GSECM. 

- 3 Acordos técnicos assinados; - 
intervenções nas conferências 
anuais das Imprensas Oficiais de 
Língua Portuguesa – IOLP e novas 
oportunidades de negócio para a 
GN. 

Viagens, partici-
pantes, acordos 
e conferências 

2014: 
5 viagens; 
17 pessoas; 
3 acordos. 

100% SECM  Gab. do 
SECM 

56    56  

Atividade 2 - Assegurar o funcionamento da biblioteca jurídica 
da GN e produzir e distribuir gratuitamente coletâneas e revistas 
jurídicas. 

- Pelo menos 400 visitas à bibliote-
ca e difusão legislativa aos opera-
dores da administração pública; 
- 3000 coletâneas e 400 revistas 
elaboradas, produzidas e distribuí-
das. 

Registo de 
visitantes, cole-
tâneas e revistas 
jurídicas publi-
cadas. 

2014: 
3000 coletâneas 
elaboradas. 

100% SECM  Gab. do 
SECM 

69    69  

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 125  
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Programa 3: Capacitação dos recursos humanos da SECM. 
Objetivos específicos: Assessoria técnica e administrativa eficiente e eficaz; 

                               Gestão e liderança dos recursos humanos da GN reforçada; 
                               Formação permanente e capaz de ativar os demais recursos. 

Atividade 1 - Dotar o GSECM e a GN de juristas, assessores e 
técnicos (nacionais e internacionais) com boa preparação técnica 
e profissional. 

- 8 assessores nacionais e 
5 assessores internacionais contra-
tados. 

Assessores e 
técnicos contra-
tados. 

 2015: 
6 nacionais e 4 
internacionais. 

100% SECM  Gab. do 
SECM 

399    399  

Atividade 2 - Formação dos RH do GSECM em Timor-Leste e 
da GN em Portugal e Indonésia, respetivamente nas áreas de 
procedimento legislativo, administração geral, bibliotecas, língua 
portuguesa, gestão e liderança, planeamento e produção gráfica 
e operacional. 

- Timor-Leste: 4 formações e 14 
RH do Gabinete do SECM; 
- Portugal: 2 formações e 4 RH da 
GN (Diretores e Chefes departa-
mento); 
- Indonésia: 1 formação e 5 RH da 
GN (Técnicos de produção); 

Formações e 
formandos. 

2015:   
GN - 3 formações 
e 9 RH em Lisboa. 

100% 
 

SECM 
 
 
 

   Gab do 
SECM 

 
   GN 
 
 

21 
 
 

100 
 
 

   21  
 
 

100 
 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 520  

Programa 4: Divulgação dos atos oficiais e fornecimento de produtos e serviços ao setor público e privado. 
Objetivos específicos: Preparar a GN na mudança de administração pública para gestão pública; 

                               Garantir a fiabilidade dos atos oficiais para publicação no JR e a segurança dos documentos produzidos; 
                               Diversificar, melhorar e aumentar a produtividade da GN e divulgar os seus serviços junto dos cidadãos.  

Atividade 1 - Reestruturar e modernizar o sistema de adminis-
tração pública da GN. 

Estatuto Orgânico e funcional e 
nova denominação social INTL 
aprovados e implementados. 

Publicação do 
EOF 

 100% SECM  GN      

Atividade 2 – Adquirir software, equipamento gráfico de alta 
tecnologia para impressão de documentos de alta segurança, 
melhorar o grafismo e a edição do JR e adquirir ainda mobiliário 
de escritório para equipar os serviços administrativos do novo 
edifício da GN a construir (ampliação das instalações atuais) no 
âmbito do programa de reestruturação da GN. 

- Sistema eletrónico instalado na 
GN para o envio, receção, edição e 
divulgação dos atos no JR;  
- Novas normas de grafismo no JR 
implementadas; 
- 2 equipamentos completos de 
produção (3 linhas de guilhotina, 
fabrico e numeração de cadernetas 
de passaporte; 1 linha de selos 
fiscais, coleção e fiscais); 
-Diverso mobiliário de escritório. 

-Sistema de 
gestão operacio-
nal  
- JR com nova 
imagem gráfica 

2014: 
7 máq.  
$1.918.000 
2015: 
3 máq 
$1.315.000 

100% 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

100% 

SECM 
 

 
SECM 
 
 
 
 
 
SECM 

 GN 
 

 
GN 

 
 
 
 
 

GN 

 750 
 
 
2,205 

 
 
 
 
 

200 

  750 
 

 
2,205 

 
 
 
 
 

200 
 

Atividade 3 - Edição, publicação, impressão e encadernação do 
JR e de outros produtos gráficos de média segurança. 

- Nr. JR publicados, impressos e 
encadernados. 
- JR: Em relação a 2015, produção 
igual e aumento de 10% na venda; 
- Restantes produtos e serviços da 
GN: Em relação a 2015 aumento de 
10% na produção e venda. 

  JR produzidos e 
vendidos; 

  Impressões e 
encadernações 

2014: 
29.000 JR produ-
zidos; 
8.416 JR e 146 
livros vendidos; 
Junho 2015: 
13.500 JR e 840 

27.000 JR e 
1.850 livros 
produzidos; 
6.450 JR e 
1.200 livros 
vendidos. 

SECM  GN 40    40 
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livros produzidos; 
2.683 JR e 545 
livros vendidos. 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 3,195  

Programa 5: Gestão corrente 

Atividade 1 – Manter em bom funcionamento e conservação a 
gestão dos serviços e as instalações o Gabinete do SECM. 

Gabinete do SECM em pleno 
funcionamento. 

Despesas gerais 
correntes liquida-
das atempada-
mente 

Eletricidade, fuel, 
limpeza, manu-
tenção, protocolo, 
matéria-prima, 
etc.. 

100% SECM  Gab. do 
SECM 

67    67  

Atividade 2 – Manter em bom funcionamento e conservação a 
gestão dos serviços e as instalações da Gráfica Nacional. 

GN em pleno funcionamento. Despesas gerais 
correntes liquida-
das atempada-
mente 

Eletricidade, fuel, 
limpeza, manu-
tenção, protocolo, 
matéria-prima, 
etc.. 

100% SECM  GN 186    186  

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 253  

Total Orçamento SECM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 4,093 
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Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares 

Papel  

A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares coadjuva o Primeiro-Ministro nas relações do 

Governo com o Parlamento Nacional e com as bancadas parlamentares. 

É delegada na Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares a tutela sobre o Gabinete de Apoio 

Parlamentar. 

Orçamento 

A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de 153 mil de dólares para 

2016.  

 

 

Perfil de Funcionários 

A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares apresenta para 2016 uma estimativa de força de 

trabalho de cerca de 42 pessoas, composto por 5 funcionários permanentes, 5 agentes da administração 

públicos actuais, 1 de cargo de direcção e chefia, 7 vagas em processo de recrutamento de funcionári-

os. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 24 pessoas. Este número não inclui funcio-

nários de nomeação política. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       1          1           -          1            1            1           1           2            1           -         1             -           -         -            2             3            5                

Escalão 1o -     -     -        -     -       -         -       1          1           -          1            1            -         1           1            1           -         1             -           -         -            1             3            4                

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         1           -        1            -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Escalão 3o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais 1        -     1          1        1         2            -       -        -        -          -         -         -         1           1            -        -         -          1              -         1               3             2            5                

Total forca de trabalho actuais 1        -     1          2        1         3            -       1          1           -          1            1            1           2           3            1           -         1             1              -         1               6             5            11              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        1        -       1            -       -        -        -          -         -         -         -          -            1             -         1                

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        1        -       1            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             -         1                

SECRETARIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS  PARLAMENTAR (SEAP)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

1                                                  7                                                 

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                -                                   2                                        2                                             2                                           -                                          

-                                               24                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

1                                   3                                      5                                        6                                             5                                           4                                             

2                                                18                                             

1                                   3                                      5                                        6                                             5                                           4                                             -                                               24                                               

1                                  3                                    3                                      3                                            5                                         1                                           

Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

FF Divisão 

Orçamento de 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Assegurar o relacionamento entre o Governo, Parlamento Nacional e outras entidades. 
Meta Final: Apoio geral e assistência à Presidência do Conselho de Ministros e às atividades Parlamentares 
Indicador de Prestação de Serviços: 100% nas reuniões plenárias, Comissões, Bancadas Parlamentares e reuniões do Conselho de Ministros.   

Programa 1: Apoio e coordenação às reuniões Plenárias, Comissões e Bancadas Parlamentares 
Objetivos específicos: 1) Garantir a eficiência do apoio às reuniões Plenárias, Comissões, Bancadas Parlamentares e do Conselho de Ministros; 2) Condicionar os canais de comunicação e o funcionamento das realizações das reuniões Plenárias, Comissões, 
Bancadas Parlamentares e do Conselho de Ministros 

Acompanhamento das reuniões Plená-
rias, Comissões, Bancadas Parlamenta-
res e do Conselho de Ministros  
 
 
 
 
 

- nr. de reuniões plenárias  [ordinárias e extraordi-
nárias ]   realizadas 
- nr de reuniões  das sete [7] Comissões realiza-
das 
- nr. de  reuniões  das quatro [4] bancadas  parla-
mentares  realizadas 
- nr. de reuniões de CdM acompanhadas 
Prestação de apoio técnico e administrativo ao 
Gab.SEAP 

Reuniões, fisca-
lizações e deci-
sões políticas. 
 
 
 
 
 

2014: 
- 122 reuniões plenárias [ordinárias 
e extraordinárias ] 
- 43 reuniões das Comissões 
- 26 reuniões das bancadas parla-
mentares 

- 96   
- 672    
- 48   
- 4  
Prestação de 
apoio ao 
Gab.SEAP 
assegurado 

SEAP OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 

Submissão de Diplomas ao Parlamento 
Nacional  
 
 
 
 

Submetido ao Parlamento Nacional: 
- 6 Propostas de Lei. 
- 9 Propostas de Resolução 
 
 

Documentos 
submetidos 
para aprecia-
ção e aprova-
ção. 

2014: aprovados para a publicação 
no Jornal da República:  
- 6 Leis 
- 9 Resoluções   
2015: Jan- Jun    entrada no PN, 
10  Ppl.  para apreciação 

  SEAP  
 

OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 
 

     

Acompanhar e elaborar notas sobre as 
preocupações levantadas nas reuniões 
plenárias e acompanhar os processos 
de fiscalização das Comissões e enca-
minhar os respectivos relatórios. 

- nr. de preocupações levantadas  nas  reuniões 
plenárias  e  encaminhadas aos ministérios e 
instituições proponentes 

Resultado das 
visitas dos 
Deputados e da 
fiscalização das 
Comissões 
Parlamentares 

2014: 
93 respostas pelos ministérios e 
instituições proponentes entre 404 
preocupações 

- 404 SEAP OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 
 

      

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 4 

Programa 2: Disseminação de informação ao público e programação de um ambiente participativo e informado na vida política do país. 
Objetivos específicos: Programa de Rádio Metro FM [CRC] “Habelar Informação, Haburas Democracia, no Hametin Desenvolvimento Nacional”; em coordenação com a SECOMS, tutela do Centro de Rádio Comunidade – CRC; Assegurar e divulgar as atividades 
parlamentares. 
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Implementação do Memorando de 
Entendimento entre SEAP e SECOMS   

- Assistentes técnicos nacionais, disseminam as 
atividades relativas aos assuntos parlamentares 
ao público através da rádio Metro FM [CRC]    

 2014: programa semanal de ACBD  
2015: Um acordo técnico assinado 
em 27 de Maio de 2015 

 SEAP + 
SECOMS 

OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 
 

     

Elaboração de conteúdos para o pro-
grama de Rádio [entrevista  de princi-
pais assuntos  em debate ]     

- Assistentes técnicos nacionais, contatam com as 
entidades proponentes [Deputados e Membro do 
Governo] e agendamento do programa de Talk 
Show 

Programas 2014: programa semanal de ACBD     
2015: Realização da abertura de 
Talk Show na CRC   

 SEAP + 
MPCM 

OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 
 

     

Contratar assistentes técnicos  para o 
apoio ao programa  da CRC. 
 
 

- nr. de técnicos   profissionais na área de comu-
nicação para prestar o apoio   do  programa de  
rádio  Metro FM [CRC]   e  Web Site da SEAP 
contratados 

Contratos 2014: dois [2] assistentes técnicos    - 2 SEAP + 
SECOMS 

OGE   Gab.SEAP 
070101/8180101 
 

30    30 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 30  

Programa 3: Aquisição de equipamentos eletrónicos e manutenção dos bens consumíveis.         
Objetivos específicos: Realização de contratos com as companhias fornecedoras e aquisição de material. 

Assegurar o espaço e funcionamento da 
SEAP 

Um [1] acordo assinado para a extensão e manu-
tenção do edifício da SEAP 

Aquisição e 
Instalação de 
equipamentos  

2014: condicionado o edifício da 
SEAP 

100% SEAP OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 

22    22 

Aquisição de material de escritório e 
manutenção de bens para a eficiência e 
a eficácia do funcionamento administra-
tivo   

Cinco [5] acordos com as Companhias fornecedo-
ras de necessidades primárias do escritório. 

Processos 
aquisição 

    
SEAP 

 
OGE 

Gab.SEAP 
070101/8180101 

5    5 

Aquisição de mobiliário para a sala de 
reuniões 

- Mobiliário adquirido Instalação de 
equipamentos  

2014: condicionado o edifício da 
SEAP e sem o equipamento referi-
do 

100% SEAP OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 
 

 4   4 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 31  

Programa 4: Capacitação dos funcionários públicos afetos à SEAP em todas as áreas relevantes da Administração Pública 
Objetivos específicos: Garantir o profissionalismo dos funcionários no desempenho de atividades; Desenvolver um atendimento eficaz e profissional; Elevar a produtividade dos funcionários e a implementação de programas planeados; Garantir a igualdade do 
género no recrutamento dos funcionários na atribuição de funções. 

Planeamento das Formações previstas 
nas áreas relacionadas com administra-
ção: gestão de recursos humanos; 
finanças; aprovisionamento; logística; 
média Web Site SEAP, cursos de língua 
portuguesa, etc 

- Nr. de formações para o Gabinete da SEAp 
 

Lista de presen-
ças 
 

2015: formação de 5 [cinco] 
Funcionários na área de informa-
ção e Web Site e 4 [quatro] funcio-
nários em língua portuguesa 

2  SEAP OGE Gab.SEAP 
070101/8180101 

3    3 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 3  

Total Orçamento SEAP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 68 
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Secretaria de Estado da Comunicação Social 

Papel  

Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 10.º do Decreto-Lei nº 32 /2008, de 27 de Agosto, dos 

artigo 16.º e 17º do Decreto-Lei nº 12/2006, de 26 de Julho, e no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

6/2015, de 11 de Março que aprova a Orgânica do VI Governo Constitucional, estão delegadas no 

Secretário de Estado da Comunicação Social, as seguintes competências: 

 

Promover o desenvolvimento e a regulação do exercício da actividade dos meios de comunica-

ção social, nomeadamente, imprensa, rádio e televisão e designadamente: 

 

1. Coordenar a disseminação de informação sobre programas e acções do Governo, garantindo a 

transparência e o acesso à informação; 

2. Conceber, executar e avaliar políticas públicas para a comunicação social; 

3. Promover e desenvolver a agência de notícias de Timor-Leste; 

4. Exercer a tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado. 

 

Delegar no Secretário de Estado da Comunicação Social a tutela sobre os seguintes serviços: 

 

a) Direcção Nacional de Disseminação de Informação; 

b) Centro de Rádio Comunidade. 

 

Delegar no Secretário de Estado da Comunicação Social a superintendência da RTTL – Rádio e Tele-

visão de Timor-Leste, EP. 

Delegar no Secretário de Estado da Comunicação Social a competência para autorizar e aprovar pro-

cedimentos de aprovisionamento e respectiva autorização de despesa, no âmbito das competências 

delegadas, até ao montante de USD $ 500.000,00 (quinhentos mil dólares). 

 

Orçamento 

A Secretaria de Estado da Comunicação Social tem um Orçamento de 3,824 milhões de dólares para 

2016.  
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Perfil de Funcionários 

A Secretaria de Estado da Comunicação Social apresenta para 2016 uma estimativa de força de traba-

lho de cerca de 61 pessoas, composto por 29 funcionários permanentes e 14 de cargos de direcção e 

chefia. Significa que no regime geral, um total de 18 pessoas serão recrutadas para o período 2016. 

Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        -     -       -         5          2          7           4            6            10          3           4           7            3           1            4             1              -         1               16           13          29              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         5          2          7           4            5            9            3           4           7            3           1            4             1              -         1               16           12          28              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          1            1            -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          1            1                

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        2        -       2            11        4          15         5            9            14          3           4           7            3           1            4             1              -         1               25           18          43              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        2        -       2            1          -        1           -         -         -          -            3             -         3                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         5          2          7           1            3            4            -         -          -            6             5            11              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        2        -       2            6          2          8           1            3            4            -         -        -         -        -         -          -           -         -            9             5            14              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                -                                   9                                        3                                             4                                           2                                             

SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACOES SOCIAL (SECOMS)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

1                                                61                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

-                              2                                    24                                    17                                         11                                       6                                           

-                                               18                                               

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau G Sub-Total

-                                               -                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          
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Plano Anual da Secretaria de Estado da Comunicação Social para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento  Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
 Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Disseminação de Informação do Programa do Governo  
Meta Final: Apoio o Governo a consolidação da democracia em Timor-Leste através de circulação da informação, a fim de aumentar a compreensão do público em relação aos projetos e atividades do Governo, ajudando a criar unidade e coesão nacionais.  
Indicador de Prestação de Serviços: % de circulação da informação do Governo ao Público 

Programa 1: Disseminar informação e apoiar o Porta-voz do Governo 
Objetivos específicos:  
- Promover e consolidar a imagem e comunicação do Governo.  
- Receber informações, sugestões e críticas de diferentes intervenientes.  
- População informada.  
- Desenvolvimento participativo do processo público do Governo.  
- Aumentar a celeridade do processo político de divulgação.  
- Melhorar a qualidade e relevância da informação a nível de textos e imagem.  
- Aumentar a rapidez no processo de recolha de informação interministerial 

Atividade 1: Produção e redação de 
conteúdos, com base nas informa-
ções recolhidas junto dos Ministéri-
os e Instituições do Estado, para 
disseminação de informação e envio 
à equipa do no Portal do Governo 

- Aumento de 20 %  para publica-
ção de notícias, vídeos e fotogra-
fias no portal do governo 
- Aumento de visitantes no portal 
do governo de dentro e fora do 
país 
- Informação do portal do governo 
mais relevante e acessível   

- Relatório do progresso 
da publicação no portal do 
governo 
- Relatório de  visitantes 
do portal do governo  de 
dentro e fora do país 
- Nova mudança no layout 
do portal do governo 

Publicação do 
portal governo 
em 2015 

O público nacional e 
internacional é 
informado sobre o 
plano de execução 
da política do 
governo, o progra-
ma e a atividades 
através da internet 

MPCM/SECOMS, 
DNDI e DNST 

OGE/PCM DNDI      

Atividade 2 : Implementação do 
Sistema Integrado de Disseminação 
de Informação (SIDI), (manutenção 
de servidor, instalação de rede, 
programa base de dados e paga-
mentos de internet 

Estabelecimento de equipa per-
manente responsável pela opera-
cionalização e manutenção do 
SIDI. 
Estabelecimento de redes e 
equipamentos electrónicas de 
base de dados 

Relatório trimestral e anual 
operacionalização do 
sistema de base de dados 
do SIDI 
 

Desenvolvimento 
das atividades e 
conceito técnico 
sobre SIDI em 
2015 
 
 

Operacionalização 
do SIDI   

Gabinete 
SECOMS, DNDI 

OGE/BS DNDI DNDI  35.5 
 

   35.5 
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Atividade 3: Produção e publicação 
do Pacote Televisivo “Ita Nia 
Governo”, Talk Show Atualidade, 
vídeo spot e do Boletim do Governo 

Realização, Produção, Publicação 
e Distribuição: 
- 24 edições do programa Talk 
Show Actualidade Ita- Nia Gover-
no no canal de RTTL  
- 12 edições de programa telede-
bate na RTTL em  cooperação 
com a UNTL 
- 6 edições do boletim do Governo  
- Um documentário sobre as 
actividades socioeconómico das 
comunidades que tiveram sucesso 
- 6 vídeos publicitários 

- Relatório do progresso 
da realização da atividade 
- Relatório de pesquisa 
sobre acesso público aos 
programas referidos 
- CD’s para gravar os 
programas de talk show 
ita-nia governo e teledeba-
tes na RTTL,  
- Exemplares do boletim 
governo 

- Produção e 
publicação do 
programa talk 
show ita-nia 
governo e tele-
debates televisi-
vo em 2015 
- Produção e 
distribuição do 
Buletim do 
Governo em 
2015  

O público nacional 
que tiveram acesso 
a TV sobre o pro-
grama de  desen-
volvimento  é infor-
mado através de 
talk show televisivo 
ita nia governo, 
teledebates, Boletim 
do Governo, docu-
mentário e   vídeo 
publicitário 

SECOMS, DNDI  OGE/BS DNDI DNDI 80     80 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 115.5 

Programa 2: Garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação 
Objetivos específicos: 1) Reforçar o conhecimento e pensamento crítico da comunidade para fortificar o desenvolvimento nacional, consolidação da democracia e fortalecer o estado de direito; 2) Alargar o acesso às informações do cidadão e a comunidade com qualida-
de e responsabilidade 

Atividade 1:  
Divulgação da Lei da Comunicação 
Social  
 

- Produção e distribuição de 3000 
exemplares sobre a Lei da Comu-
nicação Social, código de ética 
dos Jornalistas, e Estatuto do 
Conselho de Imprensa para os 
jornalistas, PNTL e F-FDTL, 
instituições do Estado e governo, 
NGO e público  
- Produção e distribuição de 500 
poster sobre os pontos importan-
tes da lei da Comunicação Social, 
código de ética dos Jornalistas, e 
estatuto do Conselho de imprensa 
para grupos referidos 
- Realizar 3 seminári-
os/discussões com público  

Relatório do progresso da  
realização de atividade e 
lista dos benifisiários que 
recebem a materia da das 
duas publicações  
 

 Workshop, 
discussão e 
programa talk-
show sosializa-
ção lei Comuni-
cação Social ano 
2015 

Entidade media, 
instituição imple-
mentador da lei 
(PNTL e F-FDTL), 
também as institui-
ções de Estadu e 
governo têm conhe-
cimento e começa a 
cumprir lei da 
Comunicação Social 
e o código de ética 
dos Jornalistas 

DNDI, 
CRC 

OGE/BS DNDI SECOMS 16.5    16.5 
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Atividade 2:  
Estabelecimento da Agência de 
Notícias de Timor-Leste  
 

Aprovação do enquadramento 
legal da Agência de Notícias de 
Timor-Leste, Criação e Operacio-
nalização do mini escritório da 
Agência noticiosa através de  
- Publicação da lei estatuto da 
agência nuticiosa no jornal da 
república 
- Estabelecer e Operacionalizar o 
portal eletrónica da agência nuti-
ciosa   
- Cooperação com agência notici-
osa de indonesia e Portugal  

- Funcionamento do mini 
escritório da agência 
nuticiosa 
- Relatório do progresso 
de serviços da agência 
nuticiosa    
- Notas de entendimento 
com agência nuticiosa de 
Indonesia e Portugal  

- Estudo viabili-
dade Agência 
noticiosa em 
2015 
Funcionamento 
do portal da 
agência nuticio-
sa em 2015 

Funcionamento 
serviço e mini escri-
tório da agência 
nuticiosa 

Gabinete 
SECOMS, DNDI 

OGE/MS DNDI 
&  CRC 
 
  SECOMS 

Gabinite SECOMS  35.5 
 
 

   35.5 

Atividade 3:   
Preparação da criação do Instituto 
Nacional para a Formação de Jor-
nalistas  

Aprovação do enquadramento 
legal do Instituto Nacional para a 
Formação de Jornalistas 

Documentos de publica-
ção do Decreto-Lei, esta-
tuto do instituto de forma-
ção dos jornalistas publi-
cado no jornal da repúbli-
ca 

 Estabelece Decreto-
Lei, criar instituto de 
formação para 
jornalistas  

Gabinete 
SECOMS/DNDI 

- Gabinete SECOMS      

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 52 

Programa 3: Encorajamento da diversidade dos meios de comunicação social 
Objetivos específicos: 1) Promoverá a consolidação do papel da Radio televisão de Timor-Leste, enquanto empresa pública, e providenciará a capacitação e os materiais necessários para a profissionalização da organização; 2) Continuará a apostar no reforço da capa-
cidade das Rádios Comunitárias, enquanto instrumento de informação e coesão junto das comunidades locais; 3) Procurará incentivar o investimento do setor privado nos meios de comunicação social, a fim de fomentar um ambiente competitivo e de conseguir um setor 
de comunicação social diversificado, responsável e dinâmico 

Atividade 1 
Reforço da capacidade das Rádios 
Comunitárias 

- O aumento de 30 % na emissão 
de informação para comunidades 
em todas as rádios comunidade 
- Todas as rádios comunidades 
assinam nota de entendimento 
com o governo local, instituições 
do governo para a disseminação 
de informação do programa de 
município e  o programa de cada 
ministério às comunidade e disse-
minar informação de comunidade 
para municipios e cada ministério 
- A comunidade e o Conselho de 
sucos participam no encontro 
trimestral como conselho e gestor 
em cada rádio comunidade  

- Relatório e resultado da 
pesquisa sobre o acesso 
público à rádio comunida-
de 
- Relatório e progresso dos 
serviços da rádio comuni-
dade 
- Fotografias e documentá-
rio sobre serviços da rádio 
comunidade 
- Lista de presença e 
fotografias do encontro da 
comunidade, conselho de 
suco com o gestor de rádio    

Programa para 
reforçar a capa-
cidade da rádio 
comunidade em 
2015 

A Comunidade da 
área cobertura da 
rádio comunidade 
acedem mais infor-
mações sobre o 
programa e o 
desenvolvimento 
nacional 

CRC OGE/TP CRC CRC    240 240 
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Actividade 2 :  
Apoio à diversidade dos meios de 
comunicação social a nível instituci-
onal e de recursos humanos no 
setor privado e público 

6 Municípios a criar as próprias 
meius de comunicação ou seja 
cooperar com a rádio de comuni-
dade com meios para disseminar 
informações municipais às  comu-
nidades e ouvir a voz da comuni-
dade 

- Documentos de coopera-
ção do programa entre 
Município e rádio comuni-
dade 
- Relatório e o progresso 
da implementação do 
programa   

 Nota de enten-
dimento entre 
SECOMS e 
Municípios sobre 
a criação de 
imprensa aos 
municípios e 
cooperação entre 
município e rádio 
comunidade 

As comunidades de 
6 municípios têm 
acesso às informa-
ções sobre o pro-
grama do município 
através da própria 
imprensa e através 
da cooperação entre 
município com rádio 
comunidade 

 OGE/BS CRC CRC 99    99 

Actividade 3 : 
Promoção da consolidação do papel 
da Radiotelevisão de Timor-Leste, 
enquanto empresa pública  

Aumento da qualidade e diversifi-
cação da programação da RTTL, 
E.P 
Construção de novo edifício da 
RTTL.EP 

Documentos e plano da 
RTTL para 2016, relatório 
e progresso de serviço da 
RTTL 

PAA RTTL e 
SECOMS em 
2015  

Público tem acesso 
mais informação 
através da RTTL, no 
aumento da qualida-
de e quantidade de 
programas na RTTL   

Gabinete 
SECOMS e 
RTTL.EP 

OGE/TP RTTL.EP    1,760 1,760 

Actividade 4 :  
Formação Técnica, Formação 
Profissional e Bolsa de estudos 

Por volta de 100 jornalistas partici-
param na formação na Indonésia e 
Portugal, e também  dentro do pais 
- Cerca de 50 editores participam 
na formação na área editorial na 
indonésia e Portugal, e também 
dentro do país, 
- Associações de jornalistas, esta-
beleceram um plano anual de 
formação para os jornalistas. 
Protocolo de cooperação com 
instituições homólogas noutros 
países, tais como a LPDS, SAV-
PUSKAT, SBM na Indonésia, e o 
CENJOR, em Portugal 

- Relatório e documentos 
da lista dos jornalistas e 
editores  que fraquentarem 
a formação 
- documentos de protocolo 
e cooperações 

Programa de 
formação de 
jornalistas e 
editores em 
2015, na Indoné-
sia, Portugal e 
dentro do país  

Aumento da quali-
dade e diversidade 
de matéria nas 
publicações nos 
meios das impres-
sões e electrónicas 

Gabinete 
SECOMS, DNDI 
e FDCH 

FDCH DNDI      

Atividade 5 
Reforçar as organizações de Jorna-
listas AJT, TLPU, Casa Produção 
Áudio Visual  

     OGE/TP Gabinete 
SECOSMS 

   78.5 78.5 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 2,177.5 

Programa 4: Apoio efetivo e eficienteao serviços institucionais e a execução dos programas 
Objetivo: 1) Facilita o serviço de cada direção com eficiência e efetivo; 2) facilita a realização do programa de cada direção e o gabinete da SECOMS 

Atividade 1 
Compra de veículo 

Carros 2 (1 para DNDI e outro para 
CRC) 

    OGE/CM Gabinete/DNDI/CRC  78   78 
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Atividade 2 
Compra de equipamentos da comu-
nicação e informática 

Computador, Portátil, etc.     OGE/CM Gabinete/DNDI/CRC  22   22 

Atividade 3 
Gabinete e DNAF apoio de serviços 
a DNDI, CRC, no DNAF   

27 Viagens locais, 14 viagens ao 
estrangeiro, Combustível, manu-
tenção de veículos, Assistência 
técnica e outros  

    OGE/MS 
Gabinete 

 352    352 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 452 

Total Orçamento SECOMS:                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 2,797 
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Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais 

Papel  

 Nos termos da Lei Orgânica do VI Governo Constitucional, Decreto-Lei No. 6/2015 de 11 Março 

artigo 13
o
, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais, coadjuva o Primeiro-Ministro na 

supervisão da politica geral das áreas de governação cariz eminentemente social, assumindo respon-

sabilidade específica sobre o trabalho e actividades dos seguintes Ministérios e Secretarias de Estado 

e em tudo o que se refere à prestação de serviços: 

a) Ministério da Educação, de que Ministro 

b) Ministério da Saúde; 

c) Ministério da Solidariedade Social; 

d) Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómica da Mulher; 

e) Secretaria de Estado da Juventude e Desporto 

f) Comissão dos Direitos da Criança; 

g) Combatentes da Libertação Nacional; e 

h) Comissão de Combate ao HIV-SIDA 

Compete Prioritariamente ao Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais; 

a) Coordenar a preparação e a organização do trabalho governamental na área social; 

b) Acompanhar e avaliar os trabalho e a prestação de serviços previstos nas alíneas a (a-h) 

do número anterior; 

c) Propor e desenvolver politicas públicas de cariz social que contribuam para a melhoria da 

prestação de serviços aos cidadãos; 

d) Assegurar a coordenação com entidades relevantes, que contribuam para o desenvolvi-

mento social. 

Ficam na superintendência do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos sociais, as seguintes 

entidades; 

a) Comissão Nacional do Desporto (CND); 

b) Comissão Reguladora da Artes Marciais (CRAM) 

Obrigatoriamente, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais, deve reunir-se ordinari-

amente, uma vez por mês, com os membros do Governo da área de governação de que é responsável; 

Depois desta reunião de coordenação e avaliação do desempenho dos diferentes Ministérios e Secreta-

rias de Estado, o Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais informa o Primeiro-Ministro 

Orçamento 

O Ministro de Estado Coordenador dos Assunto Sociais tem um Orçamento de 1,352 milhões de dóla-

res para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 
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O Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais apresenta para 2016 uma estimativa de força 

de trabalho de cerca de 61 pessoas, composto por 25 funcionários permanentes, 8 de cargos de direc-

ção e chefia e 13 pessoas em processo de recrutamento e a projecção para o período de 2016-2018 é 

cerca de 15 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        2        1         3            1          -        1           4            3            7            5           4           9            2           2            4             1              -         1               15           10          25              

Escalão 1
o -     -     -        1        -       1            1          -        1           2            1            3            5           2           7            2           2            4             1              -         1               12           5            17              

Escalão 2
o -     -     -        -     1         1            -       -        -        1            1            2            -         1           1            -        -         -          -           -         -            1             3            4                

Escalão 3
o -     -     -        1        -       1            -       -        -        1            1            2            -         1           1            -        -         -          -           -         -            2             2            4                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -           -            -          -         -             

Agente da Administracao Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        4        1         5            3          3          6           4            4            8            5           4           9            2           2            4             1              -         1               19           14          33              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        1        -       1            1          1          2           -         -         -         -          -            2             1            3                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        1        -       1            1          2          3           -          1            1            -         -          -            2             3            5                

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        2        -       2            2          3          5           -          1            1            -         -        -         -        -         -          -           -         -            4             4            8                

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                1                                      2                                        -                                          7                                           2                                             

MINISTRO DE ESTADO COORDINADOR DOS ASSUNTOS SOCIAIS (MECAS)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

1                                        1                                             3                                           3                                             4                                                  16                                               

-                              6                                    8                                      8                                            16                                       6                                           

1                                                  13                                               

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

4                                                  16                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

1                                   3                                      1                                        1                                             3                                           3                                             

Ass Grau G Sub-Total

2                                                46                                             

1                                   3                                      
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Plano Anual do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Sociais para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 

Entidade 
Resp. 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Dinamizar a Coordenação, Acompanhamento e Propor a Política para desenvolver as áreas sociais 
Meta Final:  Até o final do ano de 2017, as entidades implementadoras dos serviços das áreas  sociais alcançarão os seus objetivos previstos 
Indicador de Prestação de Serviços: Taxa da eficiência e eficácia da coordenação, acompanhamento e proposta política realizadas. 

Programa 1: Garantir a coordenação e a organização de trabalho governamental nas áreas Sociais 
Objetivos específicos: Melhorar e assegurar o sistema da coordenação de serviços nos Assuntos Sociais 

Realização dos encontros mensais e extraordinári-
os com os ministérios, Secretarias de Estado e as 
comissões responsáveis de serviços setores soci-
ais. 

- No. de encontros mensais realizados 
- No. de  problemas  discutidas e soluções 
partilhadas 

 

Relatórios, Fotografias e 
atas de reuniões 
 

Relatórios do ano de 
2015 
 

12 encontros mensais 
e encontros extraordi-
nários se necessário 
 

MECAS  
 
 

  21.3 
 

   21.3 
 
 

Elaboração do Plano de ação anual, Plano da 
execução das atividades, dos relatórios e atas de 
reunião dos encontros mensais, trimestrais, anual 
para ser enviado ao Gabinete do Primeiro-Ministro 

- Plano das atividades anuais elaborado; 
- Planos da execução das atividades elabo-
rados; 
- No. de relatórios, atas das reuniões e 
atividades trimestrais e anuais elaboradas 
e encaminhadas ao Gabinete do PM 

Relatórios mensais e 
trimestrais 

Relatórios do ano de 
2015 

Todos os relatórios 
elaborados e submeti-
dos ao Gab. PM 
 

Secret. do 
Gabinete 

  24    24 
 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 45.3 

Programa 2: O acompanhamento e a avaliação da prestação da implementação das atividades anuais e multianuais dos Ministérios, Secretarias de Estado e ainda as comissões nas áreas sociais 
Objetivos específicos: Garantir o resultado satisfatório das prestações de Serviços nos Setores sociais aos beneficiários 

Prog.  No. 2; Akt. 1: Intensificar  Monitorização  
sobre os programas de merenda escolar,  Distribui-
ção de Medicamentos, Serviços hospitalares, Early 
Childhood Development (ECD), Agua e Saneamen-
to  nos estabelecimentos escolares e Clínicas e 
Distribuição da Vitamina A, Presenças Escolares 
(alunos e Professores), e assim também as demais 
atividades dos Ministérios, Secretarias de Estado e 
as Comissões sob a alçada ao MECAS 

- Número de acompanhamento e de moni-
torização e avaliação realizados  
- Número de dados coletados,  registados e 
submete aos análise   

- Fotografias, Questioná-
rios, Entrevistas e 
encontros com os enti-
dades relevantes; 
- Visitas direitas, Foto-
grafias Questionários 
encontros com as enti-
dades relevantes 
 

Monitorização e 
avaliação, Progra-
mas de produzidas 
em 2015 
 
Acompanhamento e 
Relatório da avalia-
ção e recomendação 
realizada em 2015 

Todos os programas 
são monitorizadas 
Todos os programas 
são acompanhados e 
avaliados 
 

MECAS e 
Unidades 
relevantes 
 

  36 
 

 
 

  36 
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Fortalecer oregisto no sistema de bases dos dados; 
e  Analisar os  problemas identificados, elaborar as 
suas soluções alternativas e recomendar ao 
MECAS; e Publicação permanente das implemen-
tações dos programas e atividadesnos âmbitos 
Sociais 

- Taxa das lacunas identificadas e reco-
mendações das soluções apresentadas ao 
MECAS 
- Taxas de Bases de dados atualizados 
- Taxas dos programas e das atividadespu-
blicados 

- Relatórios trimestrais e 
pesquisadireta ao ope-
rador dos sistema  
- WebSite  e facebook 
MECAS 

Programas de solu-
ções elaborados em  
2015 
Dados manuais de 
setor social em 2015 
 

Todos problemas 
identificados têm 
soluções identificadas 
100% dos dados 
atualizados e publica-
dos 

Unidade de 
planeamento 
IT, e relação 
pública 

  36. 2  
 
 

  36.2 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 72.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Programa 3: Propor e desenvolver Políticas públicas de cariz social que contribuam para a melhoria da prestação de serviços 
Objetivo Específico: Garantir a sustentabilidade da política social por via de reforma política de educação e saúde gratuita e subsídio de pensão aos veteranos. 

Acompanhar o processo  politico da reforma de 
segurança social transitória para sistema de segu-
rança Social Permanente  

Número de acompanhamento e sugestão 
proferida para assegurar  o processo de  
reforma da segurança social 

Dados coletados e 
analisados 
Relatórios 

 2015 
Estabelecido meca-
nismo de acompa-
nhamento da refor-
ma de Segurança 
social permanente 

Pelo menos até o final 
do ano de 2016 este 
projeto-lei produz o 
efeito. 

Unidade de 
pesquisa e 
Assessores 

  50.4    50.4 

Pesquisar e analisar a politica para formulação e 
reforma politica que garante a sustentabilidade do 
funcionamento de Saúde e Educação com qualida-
de; Garantir a conceções e assessorias técnicas ao 
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos 
Sociais 

Número de pesquisa e analise política para 
reforma de Saúde e Educação gratuita 
realizado 
Taxas das conceções e assessorias técni-
cas concedidas ao MECAS 

Dados coletados e 
matérias em pesquisa e 
análise 
Relatórios e no. de 
conceções realizados 
opções das soluções 
alternativas do problema 

2015 estabelecido 
sistema e mecanis-
mo de pesquisa 
Cenários de solu-
ções  elaborados 

Concluída a pesquisa, 
a análise e formulação 
da política de reforma 

Unid. Pes-
quisa políti-
ca e Asses-
sores  

  117.8    117.8 

Pesquisa e análisa politica para formulação e 
reforma política que garante a sustentabilidade do 
subsídio da pensão aos veteranos;  e Garantir a 
conceções e assessorias técnicas ao Ministro de 
Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais 

No. de dados coletados e analisados para 
formulação e reforma política que garante a 
sustentabilidade do subsídio da pensão aos 
veteranos 
Taxas das conceções e assessorias técni-
cas concedidas ao MECAS 

Dados coletados e 
matérias em pesquisa e 
análise 
Relatórios e conceções 
realizadas opções das 
soluções alternativas do 
problema 

2015 estabelecido 
sistema e mecanis-
mo de pesquisa 
Cenários de solu-
ções elaborados 

Concluída a pesquisa, 
a análise e formulação 
política de reforma 
 
 

 

Unid. Pes-
quisa políti-
ca e Asses-
sores 

  100.8    100.8 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 269 

Programa 4: Assegurar a Coordenação com entidades relevantes nacionais e internacionais, que contribuam para desenvolvimentos Social 
Objetivos específicos: Garantir asações da cooperaçãocom as entidades relevantes para desenvolver o setor Social 

 Realizar os encontros e discussão das medidas 
adequadas com os parceiros relevantes nacionais e 
internacionais para desenvolver os setores Sociais 

Taxas dos encontros e as medidas ade-
quadas decididas. 
No. de cooperação estabelecida com os 
parceiros relevantes 

Relatórios de medidas e 
a ações realizadas 
 

2015: Encontros com 
os parceiros como  
DFAT, UNICEF, 
Banco Mundial, DN 
de Água e Sanea-
mento 

Até o final de 2016 
pode garantir a utili-
dade de base dos 
dados 

MECAS e 
Unidades do 
GMECAS 
 
 

  4    4 



 

 

 

 

 

Page 73 

 

Realização dos encontros e participação nas reuni-
ões no estrangeiro 

No. de encontros realizados e relatórios 
dos resultados de encontros submetidos ao 
Gabinete do Primeiro-Ministro 

Relatórios e fotografias  
MOU assinados 

  MECAS   
 

10.1    10.1 

Total do Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 14.1 

Programa 5 : Assegurar o apoio técnico Administrativo e logísticas ao MECAS 
Objetivos específicos: Facilitar com o pleno de funcionamento dos serviços do MECAS 

Proceder as aquisições dos bens materiais e dos 
serviços necessários para assegurar a implementa-
ção dos programas e das atividades do MECAS 

- No. de aquisições de  bens e serviços 
adquiridos 
- Gabinete do Ministro tem condições para 
implementar as suas atividades. 

Relatórios e faturas, 
CPV e fotografias 

Os bens e serviços 
adquiridos em 2015 

100% concluídas  Sub unida-
de Ad. e 
Finanças e 
Subunid. 
Apro. e 
Logística 

  
Unidades 
relevantes 

131.5 48    179.2 
 
 

Formação e Seminário para quadros pessoais do 
Gabinete MECAS 

- No. das participantes da formação e 
seminário realizada 
- Os quadros pessoais capacitados e traba-
lham com melhores desempenhos 

Fotografias, lista 
presença nas aulas 
e mudança na per-
formance 
Relatórios de traba-
lho ou avaliação de 
desempenho 

Em 2015 foram reali-
zados os seminários, 
visitas de estudo com-
parativos e capacitação 
em língua inglesa 

100% concluídas  MECAS 
e Sub Uni-
dade da Ad. 
e Finanças 

  8.2 
 
 

   8.2 

Total do Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 187.4 

 
Objetivo Geral 1: Para garantir o compromisso político dos Estado do Timor-Leste para proteger, promover e a salva guarda dos direitos fundamentais das crianças em Timor-Leste.  
Meta Final: Em dois anos (2017), o princípio da não discriminação contra as crianças em Timor-Leste, e também todas as pessoas em Timor-Leste valoriza aos direitos fundamentais das crianças forma igual e justa. 

Programa 1: A promoção e promover de uma cultura que apoiar para os direitos fundamentais da crianças 
Objetivos específicos: Para assegurar os direitos fundamentais das crianças Timor-Leste através da cooperação e serviços com os ministérios relevantes 

Atividade 1  
Estabelecimento o PAN das Crianças e o 
sistema de monitorização dos programas dos 
Ministérios relevantes. 

Elaboração do PAN e estabelecimento de 
sistema de monitorização 

Dados, fotografia, 
documentos, sistema 
monitorização, lista de 
presença. 

Nova Atividade Já existe um guia para 
PAN das crianças e Sis-
tema Monitorização 
 
 

MdE,MdJ, 
MdS, SEJD, 
MSS, 
SEFOPE, 
MECAS 

OJE/ 
CDC 

D. Monitori-
zação 

20     20 

Atividade 2 ;  
Socialização e sensibilização sobre os direi-
tos e deveres das crianças, Lei da Justiça 
Juvenil e o Enquadramento Legal para os 
pais, comunidades, autoridades locais e 
educadores na escolas. 

- 1000pessoas (500 mulheres e500 homens) 
recebem informações sobre os direitos da 
criança, Lei Educativa de Menor e Regime 
Especial; 
- Das 1000 pessoas, 500 (300 mulheres e 
200 homens) já têm consciência sobre os 
direitos das crianças e tomam medidas para 
prevenir violência contra as crianças ( Pre 

Base de dados line 
survey, pre-test e post 
test, lista do presença, 
fotografia e relatório 

Relatório da análise 
situação das Crian-
ças em Timor-Leste, 
SitAn 2014. 

1,000 pessoas 
de seis Municípios  

MSS, ME 
no MECA-
JE 

 D. Promo-
ção  
 
Comunica-
ção 

15     15 
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test – Post test); 
- Os seis Municípios: Oe-cusse, Lautem, 
Baucau, Bobonaro,  Ainaro, Maun Fahe 
(Posto Administrativo 6/Municípios. 
- Educadores de escolas transmitem infor-
mações a outros educadores para reduzir o 
número do castigo corporal nas escolas. 

Atividade 3  
Avaliação e sensibilização sobre enquadra-
mento Legal e Baseline survey para os estu-
dantes em escolas EBC 2 & 3 ciclo, os pais, 
os educadores e as autoridades locais. 

- Os estudantes, os pais, e professores, 
cerca de 1000 pessoas (500 - M e 500 - 
H)recebem informações sobre direitos das 
crianças e educação sem violência. 
- Mínimo 500 estudantes (250 - M e 250 - H)  
compreendem os diretos das crianças e  
educação sem violência. (Pre test – Post 
test); 
- A basede dados já existente e capacidade 
para sensibilizar consciência dos pais, 
comunidades e professorespara diminuir 
violência contra as crianças nas escolas.   

Base de Dados, Pre-
test e post test; fotogra-
fia, lista de presenças e 
relatórios. 

Relatório Avaliação 
na Escola 2014; 
Relatório SitAn 2014 

- 1,000 pessoas (estudan-
tes, pais, educadores e 
autoridades locais) 

ME, 
MECAJE 

OJE/CDC Política e 
Pesquisa 

32    32 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 67 

Programa 2: Advocacia e Política para as crianças em Timor-Leste 
Objetivos específicos: Para influenciar os pensamentos e decisões do sociedade público e governantes sobre a decisões política para proteger as crianças.  

Atividades 1. 
Campanhas e publicações aos direitos e 
deveres das crianças através da comemora-
ção do dia mundial das crianças no Municipio 
de Ainaro. 

- 500 pessoas (crianças, pais, professores e 

comunidades) participam no dia mundial das 
crianças; 
-  500 pessoas têm  consciência sobre os 
melhores interesses das crianças. 
- Crianças expressam os seus pensamentos 
e sentimentos através dos talentos que têm. 

Fotografia, relatório 
atividades, 
Lista de presença 

Junho 2015  já 
implementadas no 
Município de Cova-
lima. 

500 pessoas MdE, MSS, 
MoJ, MS, 
SEPFO-
PE,SEM,SEJ
D,MECAS, 
Sociedade 
Civil para 
apoio às 
crianças 

OJE 
/CDC, 
UNICEF, 
Child 
Fund, 
Plan 
Interna-
tional 

D. Promo-
ção e comu-
nicação 

7     7 
 

1.5 
 

2.5 
 
 

2 

Atividade 2: 
Estabelecer a base de dados Nacional sobre 
assuntos das crianças. 

- O formato do sistema de base de dados 
nacional existe; 
- Lançamento e funcionamento o base de 
dados centralizado para o público 
- Recursos humanos adequados existentes 
para operar os dados . 

Formato ao sistema 
base de dados. 

Nova atividade O público pode aceder à 
base de dados nacional 
sobre assuntos das crian-
ças. 

MdE, MdJ, 
MdS, SEJD, 
MSS, SEFO-
PEMECAS, 
MoF,NGO 
local e Int  e 
UNICEF 

OJE 
CDC,  
UNICEF 

D. promoção 
e comunica-
ção 

10     10 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 23 
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Programa 3: Capacitação e desenvolvimento instituição do CDC. 
Objetivos específicos: 1. Reforçar recursos humanos e melhorar habilidades dos funcionários da  CDC; 2. Desenvolver instituição do CDC torna-se forte para cumprir o mandato com eficiência e eficácia 

Atividade 1 :  
Encontro regular entre membros do Conselho 
Consultivo do CDC 

- Nr de encontros 
- Os membros do conselho Consultivo tive-
ram de rever o Memorando de Entendimento 
(MdE) 

Ata do encontro, foto-
grafia, lista do presen-
ça. 

Estatuto orgânico do 
CDC 

- 4 
 

CDC  OGE 
CDC 

Secretariado 
CDC 

    3 

Atividade 2: 
Capacitação aos funcionários do CDC sobre 
operação da base de dados e análise de 
dados. 
 

Já há funcionários com habilidades para 
operar o sistema base de dados 
Funcionários e parceiros treinado existente 
no CDC para analisar os dados. 

Relatório fotografia, 
lista do presença, ToR,  
Pre-test e post-test 

Nova atividade Já há funcionários treina-
dos com habilidade ade-
quada. 

CDC CDC Secretariado 
CDC 

10    10 

Atividade 3:  
Estabelecer e promover estatuto orgânico  

- Recrutamento de recursos humanos do 
CDC; 
- Estabelece a Direção do CDC  
- CDC tem mandatos fortes. 

Funcionários do CDC  
já recrutados. 

Nova atividade Existem recursos huma-
nos adequados na CDC 
para implementar os 
programas 

CDC OJE/CDC Adm. E 
finanças do 
CDC 

     

Atividade 4: Aquisição de equipamentos para 
apoiar os programas do CDC  
 

- Tem 1 veiculo para a Comissá-
ria/Comissário, 2 veículos para apoiar aos 
serviços operacionais; 
- Tem 4 motorizadas para apoiar os serviços 
da administração.  

3 veículos e 4 motori-
zadas 

Nova atividade Veículos e motorizadas 
disponíveis para o apoio à 
implementação dos pro-
gramas do CDC 

CDC, MF OJE/CDC Adm. E 
finanças do 
CDC 

 52    52 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 65 

Objetivo Geral:  “Até 2030 Cidadãos de Timor Leste livres do vírus de HIV- SIDA” 
Meta Final: Até 2017, Cidadãos de Timor Leste com a idade produtiva, têm conhecimento relativamente à prevenção e transmissão do HIV. 
Indicador de Prestação de Serviços: 50% dos cidadãos de Timor Leste têm conhecimento em relação à prevenção da transmissão de HIV-SIDA e não cometerão atos de estigma e discriminação para as pessoas que vivem com HIV-SIDA. 

Programa 1: Prevenção e Educação 
Objetivos específicos: Todos terão uma boa compreensão em relação à maneira como farão a prevenção da transmissão do HIV. 

Atividade 1  
Campanhas de HIV-SIDA para todas as pessoas, nas 
Aldeias, Sucos e em todos os Municípios. 

Consciencializar as pessoas a mudarem 
o comportamento que poderão ser um 
risco para a transmissão do HIV. 

Relatório trimestral e 
fotografias. 

  CNCS-TL Gov’ 
    TP 

70 

Atividade 2   
Seminário relativo ao impacto da promiscuidade, sexo livre 
e transmissão do HIV para todas as pessoas em todos os 
Municípios. 

Consciencializar as pessoas a mudarem 
as atitudes que poderão ser um risco 
para o casamento precoce, abandonar 
filhos, parar os estudos e transmissão 
do HIV. 

Relatório trimestral e 
fotografias. 

  CNCS-TL Gov’ 

    TP 

 49 
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Atividade 3    
Seminário relativo ao papel e responsabilidade dos pais no 
programa de prevenção do HIV para os filhos e família 
saudável em todos os Municípios. 

Os pais têm capacidade e conhecimento 
para educar os filhos e dar um lar mais 
saudável. 

Relatório trimestral e 
fotografias. 

  CNCS-TL Gov’ 

    TP 

40  

Atividade 4   
Disseminação da informação através da Rádio e TV talk 
show, rádio e TV spot. 

Consciencializar as pessoas na mudan-
ça de atitudes para prevenir a transmis-
são do HIV. 

Relatório anual, lista 
de orador e fotogra-
fias 

  CNCS-TL Gov’ 
    TP 

10  

Atividade 5    
Desenvolve IEC Material (Brochura, posters, banners e 
Camisolas) 

Educar as comunidades  e aumentar os 
seus conhecimentos de modo a pararem 
as atitudes que poderão ser um grande 
risco.  

Relatório anual, lista 
IEC material e 
fotografias 

  CNCS-TL Gov’ 

    TP 

30 

Atividade 6 
Estudo comparativo nas Filipinas para ver a experiência 
deste país no que concerne ao programa de prevenção do 
HIV e atendimento aos portadores com HIV-SIDA. 

Número de funcionários que irão fazer o 
estudo comparativo. 
São 12 pessoas que terão conhecimen-
to para dar formação aos portadores 
com HIV. 

Relatório trimestral, 
relatório da visi-
ta/viagem e fotogra-
fias. 

2014-2015  
pessoas que 
frequentam a 
formação  

6 funcionários CNCS-TL Gov’ 

    TP 

42  

Atividade 7  
Celebração do dia mundial do HIV-SIDA. 

Consolidar todas as entidades para a 
luta contra estigma, discriminação e 
transmissão do HIV. 

Relatório anual e 
fotografias 

  CNCS-TL, MdS 
no Parseiru 
hotu 

Gov’ 
    TP 

32  

Total do Programa 1:                                                     $ 273  

Programa 2: Tratamento, Cuidado e Apoio para as pessoas que vivem com HIV-SIDA. 
Objetivos específicos: Os portadores com HIV-SIDA em TL têm acesso a um bom tratamento e apoio adequado para a saúde no seu quotidiano. 

Atividade 1 
Refreshing trainning para HCT, PPTCT, ART e STI (Coor-
denar com MdS) 

Melhorar a qualidade de atendimento 
para os portadores com HIV & SIDA nas 
áreas  HCT, PPTCT, ART e STI, em 
coordenação com Ministério da Saúde. 

Relatório anual e 
fotografias 

  CNCS-TL, MdS Gov’  

   TP 

2 

Atividade 2 
Monitorização para os serviços de HCT, PPTCT, ART e STI 
(Coordenar com MdS). 

Melhorar a qualidade de trabalho no  
HCT, PPTCT, ART no STI, em coorde-
nação com Ministério da Saúde. 

Relatório Anual e 
Relatório EIS/MdS. 

  CNCS-TL, MdS Gov’  
   TP 

1 

Atividade 3 
Apoio para os portadores com HIV-SIDA que neste momen-
to descansam na “Casa de Recuperação da Saúde” Tibar 
(CRS). 

Número de portadores de HIV-SIDA que 
neste momento descansam na CRS e 
são 
15 pessoas em cada mês. 

Relatório da CRS, 
Lista de Pacientes 
na CRS. 

15 pacientes 
estão neste 
momento na 
CRS 

 CNCS-TL, 
MdS, Parceiros 
relevantes 

Gov’  

   TP 

50 

Atividade 4 
Formação relativo ao conhecimento e assegurar a saúde 
dos portadores com  HIV-SIDA. 

Portadores com HIV & SIDA, responsa-
bilizam-se pela sua própria saúde.  

Relatório anual e 
fotografias. 

  CNCS-TL, 
MdS, Eperan-
ca, Estrela+ 

Gov’  
   TP 

3.5 
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Atividade 5 
Formação relativo as artes manuais como (Costura, tecela-
gem, etc) para os portadores com HIV-SIDA. 

Portadores com HIV & SIDA, podem 
adquirir mais conhecimento e formação.  

Relatório anual e 
fotografias. 

  CNCS-TL, 
Eperanca, 
Estrela+ 

Gov’  
   TP 

6.5 

Total do Programa 2:                                                     $ 63  

Programa 3: Planeamento, Monitorização e Avaliação 
Objetivos específicos: Assegurar a qualidade da gestão e implementação dos serviços de prevenção do HIV em Timor Leste. 

Atividade 1  
Desenvolver Plano estratégico (PS) CNCS-TL para os 
próximos 5 anos. 

Plano estratégico que será usado nos 
próximos cinco anos. 

Esboço PS e relató-
rio anual. 

  CNCS-TL, 
WHO, MdS 

Gov’ 
    TP 

 5  

Atividade 2 
Reunião trimestral (regular) e extraordinária do Conselho 
Nacional da CNCS-TL. 

Quatro reuniões regulares com os 
membros do Conselho Nacional da 
CNCS-TL. 

Relatório trimestral, 
relatório anual e 
fotografias. 

  CNCS-TL Gov’ 

    TP 

3 

Atividade 3 
Reunião de coordenação com os parceiros relevantes para 
consolidar o compromisso na luta com o HIV-SIDA. 

Reunião de coordenação com os parcei-
ros relevantes para reforçar o compro-
misso na luta contra o HIV-SIDA. 

Relatório trimestral, 
relatório anual e 
fotografias. 

  CNCS-TL Gov’ 
    TP 

6 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 14  

Programa 4: Gestão Corrente 
Objetivos específicos: Garante uma excelente qualidade de trabalho no Secretariado Executivo da CNCS-TL. 

Atividade 1 
Aquisição do material de escritório 

Necessidades básicas para o apoio 
administrativo no secretariado executivo 
da CNCS-TL 

Relatório trimestral e 
relatório anual. 

  CNCS-TL Gov’ 
    TP 

1.4 

Atividade 2 
Fornecimento de saldos para os telemóveis 

Apoio de saldos para o carregamento 
dos telemóveis para Secretario Executi-
vo, Vogais, Secretária e Coordenador da 
Casa de Recuperação da Saúde em 
Tibar. 

Faturas das com-
pras e relatório 
anual. 

Secretariado 
Executivo da 
CNCS-TL 

 CNCS-TL Gov’ 

    TP 

4.2 

Atividade 3 
Fornecimento de saldos para os modens de internet 

Fornecimento dos modens de Internet 
para o Secretário Executivo, Vogais, 
Secretária e Coordenador da CRS. 

Faturas das com-
pras e relatório 
anual 

Secretariado 
Executivo da 
CNCS-TL 

 CNCS-TL Gov’ 
    TP 

4.2 

Atividade 4 
Linha telefónica fixo 

Para facilitar o trabalho de comunicação 
no edifício central da CNCS-TL, CRS e 
também oferece uma linha verde (gratui-
ta) para toda comunidade. 

Fatura de telefone e 
relatório anual 

4 Telefones 
fixos  

 CNCS-TL Gov’ 

    TP 

2.4 

Atividade 5 Manutenção dos computadores, veícu- Recibo de manuten- 28 PC, 3  CNCS-TL Gov’     TP 10 
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Manutenção los, impressoras e máquinas de fotocó-
pias 

ção, relatório anual 
e fotografias 

carros, 18 
motorizada, 6 
printers 

Atividade 6 
Pagamento da eletricidade 

Fazer o pagamento da eletricidade da 
CNCS-TL e na Casa de Recuperação 
da Saúde em Tibar 

Recibo de paga-
mento e relatório 
anual 

  CNCS-TL Gov’ 
    TP 

9.6 

Atividade 7 
Fornecimento de combustível 

Fornecimento de combustível para 
motorizadas e carros 

Senha de abasteci-
mento de combustí-
vel e relatório anual 

CNCS-TL tem 
3 carros e 18 
motas 

 CNCS-TL Gov’ 

    TP 

8.5 

Atividade 8 
Apoio administrativo 

Garantir uma boa qualidade de trabalho 
no secretariado executivo da CNCS-TL. 

Relatório trimestral e 
relatório anual 

  CNCS-TL Gov’ 
    TP 

9.6 

Total do Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 50 

Total MECAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 1, 144 
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Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher  

Papel  

A Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher é o órgão central do 

governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política definida e apro-

vada pelo Conselho de Ministros para as áreas da promoção e defesa da igualdade de género e empo-

deramento da Mulher. 

As atividades principais da Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da 

Mulher são: 

 Apoiar a elaboração da política global e setorial, com ênfase na promoção da igualdade e for-

talecimento do papel da mulher timorense na sociedade; 

 Elaborar propostas normativas, providenciar pareceres e intervir, de acordo com a lei, no 

domínio transversal em todas as áreas relevantes a Promoção da Igualdade para estabelecer 

mecanismos de revisão das leis, das políticas, do orçamento e do programa do Governo nas 

áreas pertinentes a cada Ministério ou Instituição; 

 Coordenar, com os diversos Ministérios, ações concertadas de promoção da igualdade e forta-

lecimento do papel da mulher 

 Desenvolver parcerias e providenciar apoio a organizações de mulheres envolvidas na promo-

ção e defesa da igualdade de género, assegurando mecanismos de consulta com a sociedade 

civil e organizações internacionais 

 Promover ações de opinião pública e de adopção de boas práticas relativas à igualdade de 

género, a participação paritária na vida económica, social, política e familiar ao combate a 

situações de discriminação e violência contra a mulher 

 Manter o público informado e sensibilizado sobre a questão da igualdade de género e direitos 

da mulher e recursos a meios de comunicação social, divulgar a publicação ou os outros mei-

os que são considerados apropriados; 

 Assegurar a modalidade de participação institucional e das ONGs que concorrem para a reali-

zação das politicas de igualdade de género, e também fornecer competência técnica/ capacita-

ção e certificar a qualidade das pessoas/ dos indivíduos e das entidades que estão envolvidas 

na área da promoção e defesa da igualdade de género; 

 Cooperar com as organizações nos âmbitos comunitário e internacional e com os organismos 

estrangeiros congéneres, com o intuito de participar em orientações internacionais de larga 

escala/boot relativamente a igualdade de género e promover a sua implementação a nível 

nacional.    

Orçamento 

A Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher tem um Orçamento de 

1,673 milhões de dólares para 2016. 
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Perfil dos Funcionários 

A Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher apresenta para 2016 

uma estimativa de força de trabalho de cerca de 205 pessoas, composto por 38 funcionários permanen-

tes, 23 cargos de direcção e chefia e 2 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período 

de 2016-2018 é de cerca de 142 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política.  

O total de funcionários permanentes da Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-

Económica da Mulher já inclui 1 funcionário permanente destacado na Região Autónoma de Oe-

Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 1        -     1          1        1         2            3          1          4           9            8            17          -         7           7            4           2            6             1              -         1               19           19          38              

Escalão 1
o -     -     -        -     1         1            -       -        -        7            6            13          -         -        -         -        1            1             -           -         -            7             8            15              

Escalão 2
o 1        -     1          1        -       1            3          1          4           2            2            4            -         7           7            4           1            5             1              -         1               12           11          23              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 3        2        5          3        1         4            6          5          11         14           13          27          -         7           7            4           2            6             1              -         1               31           30          61              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        1        2          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             1            2                

Inspector Geral -     1        1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          1            1                

Diretor Nacional 1        -     1          2        -       2            -       1          1           1            1            -         -          -            4             1            5                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         3          3          6           4            5            9            -         -          -            7             8            15              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 2        2        4          2        -       2            3          4          7           5            5            10          -         -        -         -        -         -          -           -         -            12           11          23              

SECRETARIA ESTADO PARA O APOIO  E PROMOÇÃO SÓCIO-ECÓNOMICA DA MULHER  (SEAPSEM)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

-                                               2                                                 

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                1                                      -                                     -                                          -                                        1                                             

1                                                  142                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

1                                   8                                      27                                      66                                           27                                         12                                           

1                                                63                                             

1                                   8                                      27                                      66                                           27                                         12                                           1                                                  142                                              

5                                  5                                    11                                    27                                         7                                         7                                           

Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual da Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de  

Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento  
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Edificar uma sociedade que promove Igualdade de Género, Não Discriminação e Redução da Violência Doméstica  
Meta Final: Até 2017, aumento da representação das mulheres no desenvolvimento e na tomada de decisão política. violência baseada no género reduzida e, pelo menos, 6 instituições governamentais integram a perspetiva de géne-
ro.  
Indicador de Prestação de Serviços: 38% das Mulheres de Timor-Leste tiveram experiências de violência física na sua vida adulta.  

Programa 1: Desenvolvimento de Capacitação Institucional da SEM 
Objetivo específicos: 1. 1. Reforçar a capacidade dos recursos humanos em áreas técnicas de apoio ao fluir eficiente de todas as atividades na área de abordagem integrada de género, gestão e monitorização; 1. 2. Capacitar os 
Recursos Humanos e assegurar uma Governação efetiva, eficiente e económica na SEM 

Atividade 1 
Capacitação de recursos 
humanos em diferentes 
áreas  de acordo com  os 
resultados de avaliação 
de capacidades dos 
funcionários da SEM 
realizados em 2015 assim 
como assegurar a conti-
nuação de 2 novos/as 
funcionários/as da SEM a 
iniciar o Mestrado em 
Género na Universidade 
Indonésia. 
 
 

- 12 funcionários com conhe-
cimentos em RBM, project 
design e monitorização. 
- 60 funcionários da SEM 
(50%M,50%H) compreendem 
conceitos de género, Aborda-
gem Integrada de Género e 
Violência baseada no género.  
- 20 funcionários públicos da 
SEM (10 H;10 M) aperfeiçoam   
conhecimentos nas línguas de 
português e inglês. 

Pré  e  post 
testes; 
Relatório trimes-
tral dos departa-
mentos de Moni-
torização e Avali-
ação (M&A e 
Formação. 
Resultados dos 
exames dos 
cursos. 
Avaliação das 
capacidades na 
SEM.  

2015 
- 2 funcionários tem experiênci-
as preliminary em project 
designing e 1  em  monitoriza-
ção e   RBM   
- 14 funcionários da SEM têm 
conhecimentos sobre Aborda-
gem Integrada de Género. 
-  27 funcionários da SEM têm 
conhecimentos sobre  género, 
10 Funcionários da  SEM 
podem trabalhar com proficiên-
cia em Inglês. 
- 4 Funcionários  SEM  tem 
proficiência ao nível profissional 
para trabalhar em Português. 

- 12 funcionários SEM têm 
conhecimentos sobre RBM 
e 2 em project designing e 
monitorização. (50% M, 
50% H). 
- 60 funcionários da SEM 
têm conhecimentos sobre 
Abordagem Integrada de 
Género e violência basea-
da no género.  
- 20 Funcionários SEM 
(10H, 10 M)  têm proficiên-
cia ao nível profissional 
para trabalhar em  Portu-
guês e Inglês. 

SEM 
 
FDCH 

OGE/ FDCH 
 
 
 

DNAF  
DNPDG 

 
 

    

Atividade 2 
Extensão de contratos de 
funcionários e Assessores 
para apoiar nos progra-
mas da SEM 

- Nr. funcionários continuam a 
trabalhar na SEM para apoiar 
nos programas da SEM. 
- Nr. Assessores Continuam a 
prestar assistência técnica à 
SEM, especificamente no 
Gabinete da Secretária de  
Estado, Dep. Empoderamento 
Económico, Abordagem Inte-
grada de Género, CEDAW, 
Media e Comunicação, DNAF 

Contratos assi-
nados. 
 

2015: 35 funcionários contrata-
dos; 
 
 
2015: 8 Assessores contrata-
dos. 

- 35 funcionários continuam 
a ser contratados pela SEM 
para apoiar os programas e  
atividades da SEM; 
- 8 Assessores (Internacio-
nal: 1 pessoa, Nacional: 7 
pessoas) 
Continuam a prestar assis-
tência técnica à SEM. 
 

SEM OGE/BS Gab. 
SEM; 
DNPDG; 
DNAF 

134,3 
 
  
 
434,7 

   134,3 
 
 
 

434,7 
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(Administração e Logística, 
Recursos Humanos, Finanças 
e Aprovisionamento). 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 569 

Programa 2: Apoio, advocacia e assistência às instituições e agências do Estado para promover a igualdade entre mulheres e homens 
Objetivo específico:  2. 1. Capacidades dos Grupos de trabalho de género  são reforçadas; 2.2. Orçamento atribuído às questões de género nos ministérios prioritários; 2.3. Os planos anuais dos ministérios contemplam a aborda-
gem integrada de género e a observação final do comité da  CEDAW. 

Atividade 1    
Reunião de Ministras da 
Igualdade de Género da 
CPLP e Empoderamento 
das Mulheres em Díli. 
 

- Comissão Organizadora 
instalada; 
Consolidação de contatos com 
o Secretariado executivo da 
CPLP; 
Materiais disponíveis; 
- Pelo menos 6 estados-
membros da CPLP confirmam 
a participação na reunião; 
- Reunião realizada 
Declaração de Dili aprovada e 
assinada pelas ministras e/ou 
representantes da igualdade 
de género da CPLP. 

Relatório e 
Declaração de 
Díli das Ministras 
da igualdade de 
género da CPLP; 
Fotografias 

Nova atividade - Realização da reunião 
das ministras da igualdade 
de Género da CPLP prece-
dida da reunião técnica em 
Dili; 
- Declaração de Dili assi-
nada por pelo menos 6 
ministras/representantes da 
igualdade de género da 
CPLP. 

SEM 
MNEC 
Secretariado 
CPLP 

 DG+ 
Dire-ções 
Nacio-
nais 

- - - - - 

Atividade 2 
Fortalecer a implementa-
ção e integração da 
CEDAW na política, 
progamas, leis e orça-
mento nos ministérios 
chaves. 

 

- Duas (2) leis refletem os 
princípios da CEDAW. 
- Nr. ministérios integram a 
atividade para a promoção da 
igualdade de género nos seus 
planos anuais e orçamentos  
- O Plano de Ação Nacional 
para os Direitos Humanos  
contempla os princípios da 
CEDAW  
- Nr.  Ministérios e/ou institui-
ções do estado estão consci-
entes da Observação Final do 
Comité da CEDAW. 
- 120 pessoas dos GTG ( 6 
Grupos de Trabalho de Géne-
ro)tem conhecimento sobre 
como integrar a perspetiva de  
género  nos planos anuais e 
Orçamento; 
6 GTG dos ministérios 

Relatório Anual 
dos  Deptos. de 
legislação e 
abordagem 
integrada de 
género  
- Relatório tri-
mestral do Dep. 
Pesquisa e M&A  
- Relatório tri-
mestral Dep. 
Pesquisa e M&A 
- Lista de pre-
senças dos 
participantes; 
Fotografias. 
 
Pre e  post teste  
participantes 

Nova atividade 
2015: 5 Ministérios incluíram 
atividades e orçamento para a 
promoção da igualdade de 
género. 
2015: 150 pessoas capacitadas 
(nível nacional) ( 20% mulhe-
res, 80% homens)  
- 2013-14:  150 pessoas capa-
citadas (nível municipal)( 20% 
mulheres, 80% homens)   
 
 

- 2 leis produzidas em 2016 
refletem a perspetiva de 
género e  princípios 
CEDAW 
- 10 ministérios integram 
atividades para a igualdade 
de género nos seus planos 
e orçamentos. 
- O Plano de Ação dos 
Direitos Humanos integra a 
perspetiva de género. 
- 7 ministérios e/ou institui-
ções do Estado tem conhe-
cimentos sobre a Observa-
ção Final do Comité da 
CEDAW. 
- 6 GTG (120 pessoas) 
capacitados na integração 
da perspetiva de género 
nos seus planos anuais e 
orçamentos e na monitori-

SEM 
MJ 
GMPTL 
Comissão F 
 
 

OGE/BS DNPDG 25     25 
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(MS,ME,MSS,SEPFOPE, 
MAP, MI,MJ) receberam 
formação sobre monitorização 
da CEDAW;  

zação da CEDAW. 

Atividade 3 
Análise de género nos 
ministérios e secretarias 
de estado sobretudo 
quanto a equilíbrio entre 
homens e mulheres na 
função pública e cargos  
de Direção e chefias no 
ano de 2016. 

Existência de dados desagre-
gados por sexo sobre a parti-
cipação das mulheres nos 
serviços do Estado. 

Base de dados 
de 2016 

Nova atividade Existência de análises.  SEM, 
CFP 

OGE/BS DNPDG 5    5 

Atividade 4 
Encontros regulares com 
os GTG interministerial e 
GTG intermunicipal para 
realizar avaliação GTG 
 

2 encontros realizados com os 
GTG interministeriais e inter-
municipais para realizar avali-
ação GTG  
Existe Resultado de avaliação. 

Relatório anual 
Resolução do 
Governo 27/2011 
sobre o estabele-
cimento dos GTG 
a nível nacional e 
municipal.  
Relatório de 
Avaliação 

2014: 4 encontros com GTG. 
Existência do Resultado de 
Avaliação. 
2015: 4 encontros realizados 
com resultados produtivos 
Não existe avaliação. 

2 encontros realizados com 
os GTG interministeriais e 
intermunicipais para reali-
zar avaliação GTG  
Existe Resultado de avalia-
ção. 

SEM 
 

OGE/BS DNPDG 30    30 

Atividade 5 
Trabalho em parceria com 
a Direção Nacional de 
Estatísticas para a inte-
gração da perspetiva de 
género no levantamento 
sobre saúde demográfica 
e análise sobre género 
aos dados provenientes 
do censos 2015. 

- Existência de análise de 
género aos dados provenien-
tes do censos 2015 
- Existência de dados desa-
gregados por sexo 
  

Relatório DHS,  
Último Relatório 
do censos. 
Relatório trimes-
tral do Dep. 
Pesquisa e M&A 

2011: 
1 análise de género DHS 
2009-2011 

Existência de uma análise 
de género  aos dados 
provenientes do censos 
2015 
Existência de dados desa-
gregados por sexo. 

SEM 
Direção 
Nacional de 
Estatística-
Ministério 
das Finan-
ças 

 DNPDG     Não preci-
sa de 
orçamento. 

Atividade 6 
Socialização e Monitori-
zação do  novo Plano de 
Ação Nacional (PAN) da 
violência baseada no 
género e Redação do 
Relatório do ano de 2016 
sobre a Implementação 
do PAN VBG. 

Socialização do Novo Plano 
de Ação Nacional de violência 
baseada no género a 4 minis-
térios (MI, MJ, ME, MS ) e 
SEM. 
Produção do Relatório Anual 
do PAN  
Existência de estatísticas 
sobre número de casos de 
violência baseada no género e 

Relatório de 
Monitorização e 
Relatório Anual 
do PAN  
 
Base de 
dados/Estatística 
e Relatório de 
atividades 

Relatório Anual de 2012, 2013 
e 2014. Dados de violência 
baseada no género e violência 
doméstica recolhidos, 2013 e 
2014. 
 

 
4 Ministérios e SEM conhe-
cem o novo Plano de Ação 
Nacional de violência 
baseada no género. 
Relatório Anual do PAN 
VBG de 2016 produzido. 
Base de dados 
Estatística. 

SEM OGE/BS DNPDG 35    35 
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violência doméstica. 

Atividade 7 
Advocacia para alterar o 
Código Penal e 
 LCVD para incluir casos 
de incesto 

- Nr. de atividades de advoca-
cia  
Incesto é reconhecido no 
Código Penal 

Relatório de 
atividades do 
Dep.  Redução 
de VBG 
Código Penal 

Nova atividade 5 atividades de advocacia 
realizadas. 
Incesto é reconhecido no 
Código Penal 

SEM 
Comissão 
dos Direitos 
das Crian-
ças 

OGE/BS DNPDG 10    10 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 105  

Programa 3: Sensibilização sobre Género, CEDAW, VBG e LCVD 
Objetivo específico: 3.1. População em geral, sensibilizada quanto à LCVD e a VBG, CEDAW              

Atividade 1 
Participação nos encon-
tros internacionais para a 
promoção da igualdade 
de género, inclusive a 
Comissão dos Estatutos 
da Mulher (CSW), bilate-
ral dirigido pelo Ministério 
dos Negócios Estrangei-
ros e Cooperação 
(MNEC), CPLP e ASEAN 
sobre a Igualdade de 
Género.  

- Nr. de acordos assinados  Relatório de 
Atividades dos 
participantes  

2015: dois acordos de Coope-
ração assinados 
( Portugal, Indonésia). 

- 5 ( cinco) acordos assina-
dos. 

SEM 
MNEC 
Secretariado 
ASEAN 
 

OGE/BS Gab.SEM 
DG 
DNPDG 

50    50 

Atividade 2 
Implementação do PAN-
VBG, sensibilização sobre 
VBG e Lei contra violên-
cia doméstica ao Centro 
de Formação Jurídica, 
FALINTIL-FFDTL, Ponto 
Focal da CPLP, cadetes 
da PNTL, jornalistas e 
TOT para os professores. 

- Nr. de formandos 
(50%M,50%H)do Centro de 
Formação Judiciária  adquiri-
ram conhecimentos sobre Lei 
contra a violência doméstica 
- Nr. pontos focais 
(50%M,50%H) da CPLP  têm 
conhecimentos sobre género  
- Nr. Jornalistas (50%M, 
50%H) adquiriram conheci-
mentos sobre Lei contra a 
violência doméstica e perio-
dismos /periodicidades sensi-
veis ao género 
- Nr. ONGs beneficiaram dos 
fundos  de  transferências 
públicas para prevenção de 
VBG.  
- Nr. de Oficiais (50%M,50%H) 

Relatório de 
Atividades Dep.  
Formação 
/Dep. Media 
Lista de presen-
ças/ Pré  e post 
testes. 

2012: 85 formandos CFJ já 
puderam interpretar a Lei 
Contra Violência Doméstica ( 
44 homens, 41 mulheres) 
2014: 200 jornalistas recebe-
ram formação. 
(70% mulheres, 30% homens) 
 
2012 -2013: 50 oficiais F-FDTL 
receberam formação (100% 
homens) 
2012: 230 cadetes PNTL (25 
mulheres, 205 homens) 
2010: 110 professores forma-
dos e  funcionários ME (75 
homens, 35 mulheres) 
2013: 100 professores forma-
dos e funcionários ME (51 
homens, 49 mulheres) 

25 formandos  (50%H, 
50%M)do Centro de For-
mação Judiciária  adquiri-
ram conhecimentos sobre 
Lei contra a violência 
doméstica. 
- 25 ( 50% M, 50% H) 
pontos focais CPLP tem 
conhecimentos de género.  
- 50 jornalista  ( 50% M, 
50% H) adquiriram conhe-
cimentos sobre Lei contra a 
violência doméstica e 
periodismos sensíveis ao 
género 
- 10 ONGs recebem fundos 
de Transferências públicas 
da SEM para prevenção da 
VBG.  

SEM OGE/BS  
 
 
OGE/TP 

DNPDG 
 
 
 

22    
 
 
 
58 
 

22 
 
 
 

58 
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da F-FDTL que tem bons 
conhecimentos sobre ques-
tões de género, violência 
baseada 
- Nr. de cadetes 
(50%M,50%H) da PNTL têm 
conhecimentos sobre género, 
VBG, Lei conta VD e Res.1325 
- Nr. de professores 
(50%M,50%H)  adquiriram 
conhecimentos sobre direitos 
humanos e género 

2014: 85 professores formados 
e funcionários ME (45  
Homens, 40 mulheres) 
 

- 50 Oficiais( 50% M, 50% 
H)   da F-FDTL tem bons 
conhecimentos sobre 
questões de género, vio-
lência baseada 
- 50 novos cadetes ( 50% 
M , 50% H) da PNTL têm 
conhecimentos sobre 
género, VBG, Lei conta VD 
e Res.1325 
- Nr. Professores (50% M, 
50 H) adquirem conheci-
mentos sobre direitos 
humanos e  género 

Atividade 3 
Colaborar com INAP para 
desenvolver um módulo 
sobre a CEDAW , LADV , 
planeamento e orçamen-
tação baseada no género 

Existência materiais de trei-
namento sobre a CEDAW , 
LADV , planeamento e orça-
mentação baseada no género 

Materiais de 
treinamento 
e relatório  Dep. 
Formação 

Nova atividade Existência materiais de 
treinamento sobre a 
CEDAW , LADV , planea-
mento e orçamentação 
baseada no género 

SEM OGE/BS DNPDG 
 

5    5 

Atividade 4 
Organizar campanhas de 
sensibilização contra a 
violência baseada no 
género e na promoção 
dos direitos humanos das 
mulheres, incluindo Cam-
panha de 16 Dias Ativis-
mo Contra Violência 
Contra as Mulheres em  
13 Municípios ,Dias 
Nacional e Internacional 
da Mulher e Dia Internaci-
onal da Mulher Rural.  

 - Nr. Participantes 
(50%M,50%H) nas atividades 
de sensibilização 
 

Relatório do Dep. 
Redução VBG 

 10 000 pessoas participam 
nas atividades de sensibili-
zação. 

SEM OGE/BS DNPDG 50    50 

Atividade 5 
Produzir materiais de 
sensibilização e advoca-
cia incluindo brochuras, 
panfletos, Billboard, rádio, 
televisão, relatórios (Bei-
jing, CEDAW). 
 

2000 brochuras 
1000 panfletos 
2 Billboards 
12 programas de rádio comu-
nidade sobre matéria de géne-
ro, violência baseada no 
género, violência doméstica 
etc,  disseminados pela Rádio; 
4 programas TVTL,  

Relatório do Dep. 
Média  

2012 – 2014: 12 programas 
TVTL realizados  
2012- 2013: 1000 Manuais de 
Orçamento Sensível ao género 
produzidos.  
2012 – 2013, Produzidos 1500 
ex. de Observação final da 
CEDAW.  

- Produção de: 4 progra-
mas TVTL 
- 12 programas rádio 
comunidade 
2000 brochuras 
1000 panfletos 
2 Billboards 
 
 

SEM OGE/BS DNPDG 30    30 
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1000 Relatórios de Pequim e 
CEDAW. 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 215 

Programa 4: Empoderamento económico das mulheres. 
Objetivos específicos: 4.1. Assegurada a sustentabilidade económica dos negócios dos grupos de mulheres beneficiários de apoio financeiro (através do programa de fundos de Transferências Públicas) para a promoção do auto-
emprego e redução da pobreza. 
Objetivo especifico 4.2. Com o apoio SEM, IADE oferece regularmente treinamento em  negócio, contabilidade, mercadoria o grupos empresariais de mulheres 
Objetivo especifico 4.3. Com o apoio SEM, MAP integra a perspetiva de género em seus programas e aumenta o número de mulheres rurais que recebem assistência 

Atividade 1 
Reforçar a parceria entre 
SEM e IADE e apoio  
técnico  para que possa 
oferecer cursos de gestão 
de negócio, contabilidade 
e Mercadorias aos grupos 
de mulheres beneficiárias 
do programa de fundos 
transferência pública e 
mulheres empresárias, e 
integrar uma perspectiva 
de género  nos seus 
cursos 
 
 
  

- Memorando de entendimento 
assinado entre IADE  e  SEM 
- Treinamentos e módulos de  
IADE integram  género. 
- 100 dos 399 Grupos  benefi-
ciários dos Fundos   Transfe-
rência  Pública recebem for-
mações nas áreas de  merca-
doria, negócio e  contabilida-
de. 
- 24 Mulheres empresárias 
recebem cursos de contabili-
dade, negócios e marketing 
 

Relatório de 
atividades, Lista 
de presenças, 
Folha de Avalia-
ção, Certificados.  
 
 
 
 

 Nova atividade 
 

- 1 Memorando de Enten-
dimento assinado. 
- 100 grupos beneficiários 
cujas atividades económi-
cas demonstram sucessos 
e/ou algum sucesso rece-
beram formação 
1 módulo de treinamento 
de IADE contempla a 
perspetiva de género. 
- 24 Mulheres empresárias 
capacitadas nas áreas de 
contabilidade, negócios e 
marketing. 

SEM/ IADE OGE/BS DNPDG 20    20 

Atividade 2 
Construir uma forte parce-
ria com MAP , a fim de 
promover o empodera-
mento das mulheres no 
setor agrícola e reforçar a 
capacidade de MAP para 
implementar a nova 
política e estratégia de  
género e integrar o géne-
ro na PAA e orçamento 
para 2017. 

3 atividades da estratégia 
política de género incluídos no 
Plano Anual 2017 e orçamen-
to. 
 

PAA 2017  - 3 atividades da estratégia 
política de género  incluí-
das n o PAA 2017 do MAP 
e 50 mil dólares orçamen-
tados para implementar a 
estratégia  de género . 
 

SEM 
MAP 

OGE/BS DNPDG     Não preci-
sa de 
orçamento. 

Atividade 3  
Providenciar assistência 
técnica aos grupos de 
mulheres que implemen-

- Nr. Grupos beneficiários que 
tiveram sucessos nas suas 
atividades continuam a rece-
ber apoio financeiro a SEM 

Relatório de 
atividades, lista 
dos grupos, 
contratos assina-

2008-2014:  
399 grupos beneficiaram do 
Fundo de Transferências Públi-
cas. 

20 grupos continuam a 
beneficiar  de apoio da 
SEM.  

SEM OGE/TP DNPDG  
 

  100 100 
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tam atividades comerciais 
nas áreas rurais. 

através do Fundo das Transfe-
rências Públicas. 

dos. 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 120 

Programa 5: Participação Política das Mulheres 
Objetivos específico 5.1. Com apoio  da SEM, CNE, STAE promover  a   partisipação politica  das mulheres ao  nivel nacional, municipal e suco 

Atividade 1 
Reforçar a capacidade 
das Associações de 
Mulheres Potenci-
as(AFPM) nos 13 Municí-
pios através das ONGs.e 
do apoio financeiro da 
SEM 
 

- Nr. mulheres recebem  for-
mação sobre    liderança 
transformativa, género,  ges-
tão  e organização. 
- Nr. Associações de Mulheres 
Potenciais nos 12 Municípios e 
Região Especial Administrativa 
de Oe-cusse recebem forma-
ção e apoio financeiro. 

Relatório de 
atividades, 
 MoU 

2014- 2015: 
 260 Mulheres dos 12 Municípi-
os e a região especial adminis-
trativa de Oe-cusse receberam 
formação em liderança trans-
formativa, género,  gestão e 
organização.  

- 260 mulheres recebem 
formação. 
- 13 Associações de Mulhe-
res Potenciais receberam 
apoio financeiro. 

SEM OGE/TP DNPDG  
 

  105 105 

Atividade 2 
Advocacia à CNE  e 
STAE  para garantir a 
integração de género e 
direitos das mulheres nas 
formações de  educação 
cívica.  

Existência de género e direitos 
humanos das mulheres nos 
módulos de treinamentos da 
CNE e STAE sobre educação 
cívica e as mulheres conhe-
cem seus direitos para vota-
rem e serem votadas nas 
eleições. 

Manual treina-
mento 

Novo Programa Manual treinamento sobre 
educação cívica da CNE e 
STAE  já contemplam 
género e direitos  das 
mulheres e as mulheres 
conhecem seus direitos 
para votarem e serem 
votadas nas eleições. 

SEM OGE/BS DNPDG 5    5 

Atividade 3 
Formação sobre género, 
abordagem integrada de 
género e orçamento 
sensível ao género às 
mulheres e homens dos 
Partidos Políticos  que já 
se registaram na Comis-
são Nacional das Eleições 
(CNE) 

100 mulheres e homens nos 
partidos políticos têm já bons 
conhecimentos sobre ques-
tões de género. 

Lista presença 
Relatório das 
atividades 

Novo Programa 100 mulheres e homens ( 
50% M,50%H)) dos parti-
dos políticos receberam já 
formações. 

SEM OGE/BS DNPDG 67    67 

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 177 

Programa 6: Despesas correntes 
Objetivo específico: Manutenção da Estrutura Institucional 

Atividade 1 
Garantir a prestação dos 
serviços operacionais 

Manutenção e Funcionamento 
da SEM enquanto Instituição 
do Governo. 

Relatórios Finan-
ceiros 
 

 Manutenção e Funciona-
mento da SEM enquanto 
Instituição do Governo. 

SEM OGE/BS 
 
 

DNAF 193  
 
 

 
 
 

  193  
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para assegurar o funcio-
namento e implementa-
ção dos programas da 
instituição inclusive aqui-
sição de equipamentos 
informáticos. 
 
 

Encargos de instalação facili-
tados durante o ano, aquisição 
de combustíveis, manutenção 
de edifícios, aquisição de 
materiais de escritório e 
demais necessidades operaci-
onais. 
Compra de 10 computadores, 
3 impressoras e uma fotocopi-
adora. 

Encargos de instalação 
facilitados durante o ano, 
aquisição de combustíveis, 
manutenção de edifícios, 
aquisição de materiais de 
escritório e demais neces-
sidades operacionais. 
Compra de 10  
Computadores, 3 impresso-
ras e uma fotocopiadora. 

 
 
 
 
 
 
OGE/CM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

25 

Total Orçamento Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 218  

Total SEM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 1,404 
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Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto 

Papel  

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) é a agência central do Governo encarregue de 

estabelecer, executar e avaliar políticas definidas em Conselho de Ministros, bem como de aprovar a 

promoção do bem-estar e o desenvolvimento da juventude, da educação física e do desporto. 

De modo a cumprir a sua missão, a SEJD tem as seguintes competências fundamentais: 

 Propor ao Governo as orientações gerais para a SEJD e estabelecer normas e procedimentos a 

respeito de projectos com relevância para as áreas da Juventude e do Desporto; 

 Garantir a implementação e a execução do quadro legal e regular as actividades relacionadas 

com a Juventude e o Desporto; 

 Em colaboração com outras entidades relevantes, promover actividades dirigidas aos jovens, 

sobretudo nas áreas do desporto, das artes e da cultura; 

 Estabelecer, colaborar e coordenar mecanismos com outras entidades governamentais e com 

organizações da sociedade civil que trabalhem em áreas relacionadas ou semelhantes à 

implementação da política nacional para a juventude; 

 Estabelecer um mecanismo de colaboração com organizações da sociedade civil que traba-

lhem nas áreas da juventude e do desporto, tanto a nível nacional como internacional, a fim de 

promover intercâmbios culturais; 

 Criar um mecanismo de apoio e financiamento para projectos relacionados com os jovens; 

 Implementar outras funções na área da missão da SEJD; 

 Implementar outras funções conforme exigido por lei. 

 

Orçamento 

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto tem um Orçamento de 8,375 milhões de dólares 

para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto apresenta para 2016 uma estimativa de força de 

trabalho de cerca de 127 pessoas, composto por 78 funcionários permanentes e 34 cargos de direcção e 

chefia. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 15 pessoas. Este número não inclui 

funcionários de nomeação política.  

O total de funcionários permanentes de Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto já inclui 2 

funcionários permanentes destacados na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        2        -       2            2          -        2           9            14          23          22          7           29          13         6            19           1              2            3               49           29          78              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        3            3            6            6           3           9            2           1            3             -           1            1               11           8            19              

Escalão 2
o -     -     -        2        -       2            1          -        1           1            8            9            11          3           14          10         4            14           1              1            2               26           16          42              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           2            3            5            4           1           5            1           1            2             -           -         -            8             5            13              

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        2            -         2            1           -        1            -        -         -          -           -         -            3             -         3                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        1            -         1            -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Escalão 6
o -     -     -        -     -       -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -     -     -        -     -       -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 1        -     1          8        -       8            11        1          12         22           18          40          22          7           29          13         6            19           1              2            3               78           34          112            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        5        -       5            -       -        -        1            1            -         -          -            5             1            6                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         7          1          8           12           -         12          -         -          -            19           1            20              

Chefe da Secção -        -     -         2          2           1            3            4            -         -        -         -          -            3             3            6                

Total Cargo de Direção e Chefia 1        -     1          6        -       6            9          1          10         13           4            17          -         -        -         -        -         -          -           -         -            29           5            34              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                          

SECRETARIA DE ESTADO JOVENTUDE E DESPORTO (SEJD)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

3                                                112                                           

2                                   2                                      2                                        2                                             6                                           2                                             -                                               16                                               

1                                  8                                    12                                    40                                         29                                       19                                         

-                                               -                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau G Sub-Total

-                                               16                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

2                                   2                                      2                                        2                                             6                                           2                                             
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Plano Anual da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto para 2016 

 
Programas / Ativi-

dades 

 
Indicadores de Desempenho 

 
Meio de Verifica-

ção 

 
Baseline 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
FF 

 
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç  Total $ 

BS CM CD TP 

Objetivo Geral: Prestação e Habilidade dos Jovens de Timor-Leste com idade entre 12-30 anos desenvolvido e competitivo.  
Meta Final: Os Jovens de Timor-Leste com idade entre 12-30 anos têm acesso ao espaço para promover talento, criatividade produtiva, desenvolver prestação e habilidade. 
Indicador de Prestação de Serviços: Até o fim do ano de 2017, no mínimo, 25% dos Jovens de Timor-Leste com idade entre 12-30 anos são registados e têm acesso ao espaço para promover talento, criatividade produtiva, desenvolver presta-
ção e habilidade. 
 

Programa 01 Realização de Eventos Nacionais  
Objetivo específico: Há espaço para os Jovens de Timor-Leste com idade entre 12-30 anos desenvolverem talento, prestação e espírito competitivo. 

Festival Nacional do 
Desporto. 

 

Festival de Desporto no qual irão participar neste 
evento 12 Municípios e RAEOA com 65 atletas de 
cada Município assim como dos atletas selecionados 
para a competição nacional.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

845 975 SEJD CFTL     312 312 

Liga de Futebol 
Amadora.  

 

Liga de futebol amadora com o sistema full competi-
tion, em que participarão 8 clubes provenientes de 
12 Municípios e RAEOA, e selecionados 25 atletas 
para seleção nacional.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas seleciona-
dos. 

 

- 14 SEJD CFTL     350 350 

Competição Nacio-
nal de Atletismo. 

 

Competição nacional de Atletismo, em que participa-
rão 13 associações dos 12 Municípios e RAEOA , e 
no mínimo 2 atletas selecionados para competir em 
eventos internacionais.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas. 
 

- 13 SEJD CFTL     27 27 

Competição Nacio-
nal de Boxe.  
 

Competição nacional de Boxe em Díli em que parti-
ciparão 8 Associações provenientes de 7 Municípios 
e RAEOA, e no mínimo 2 atletas qualificados de 
cada associação selecionados para serem envolvi-
dos na seleção nacional.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas  

- 8 SEJD CFTL     37 37 

Competição Nacio-
nal de Karaté. 

 

Competição nacional de karaté, em que participarão 
8 associações de 7 Municípios e RAEOA, e, no 
mínimo 2 atletas de cada associação selecionado 
para serem envolvidos na seleção nacional.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 8 SEJD CFTL     30 30 

Competição Nacio-
nal de Silat. 

 

Competição de Silat em que participarão 12 associa-
ções de 11 e RAEOA e, no mínimo, 2 atletas de cada 
associação selecionados para serem envolvidos na 
seleção nacional.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 12 SEJD CFTL     37 37 
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Competição Nacio-
nal de Kempo. 

 

Competição nacional de Kempo em que participarão 
2 associações de 2 Municípios e, no mínimo, 2 
atletas de cada associação selecionados para serem 
envolvidos na seleção nacional.  
 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 2 SEJD CFTL     27 27 

Competição Nacio-
nal de Taekwondo. 

 

Competição nacional de Taekwondo em que partici-
parão 8 associações de 7 Municípios e RAEOA e, no 
mínimo, 2 atletas selecionados para serem envolvi-
dos na seleção nacional.   
 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 8 SEJD CFTL     27 27 

Competição Nacio-
nal de Ciclismo. 

 

Competição nacional de Ciclismo em que participa-
rão 8 associações de 7 Municípios e RAEOA e, no 
mínimo, 2 atletas de cada associação selecionados 
para serem envolvidos na seleção nacional a fim de 
competirem nos eventos internacionais.  

 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 8 SEJD CFTL     27 27 

Competição Nacio-
nal de Ténis de 
Campo. 

 

Competição nacional de Ténis de Campo, em que 
participarão 5 associações de 4 Municípios e RAEOA 
e, no mínimo, 1 atleta de cada associação selecio-
nado para participar na seleção nacional.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 5 SEJD CFTL     13 13 

Competição Nacio-
nal de Halterofilismo. 

 

Competição nacional de Halterofilismo, em que 
participarão 4 clubes no Município de Díli e, no 
mínimo, 1 atleta de cada clube selecionado para ser 
envolvido na seleção nacional.  
 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas  

- 4 SEJD CFTL     22 22 

Competição Nacio-
nal de Basquetebol. 

 

Competição nacional de Basquetebol, em que parti-
ciparão 13 associações de 12 Municípios e RAEOA 
e, no mínimo, 4 atletas de cada associação na sele-
ção nacional.  
 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas  

- 13 SEJD CFTL     37 37 

Competição Nacio-
nal de Voleibol. 

 

Competição nacional de Voleibol, em que participa-
rão 13 associações de 12 Municípios e RAEOA e, no 
mínimo, 4 atletas de cada associação selecionados 
para serem envolvidos na seleção nacional.  
 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas  

- 13 SEJD CFTL     51 51 

Competição Nacio-
nal de Wushu. 

 

Competição nacional de Wushu, em que participarão 
6 clubes de 1 Município e, no mínimo 1 atleta seleci-
onado para ser envolvido na seleção nacional.  

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 6 SEJD CFTL     13 13 

Competição Nacio-
nal de Especial 
Olímpica.  

Competição nacional de Especial Olímpica, em que 
participarão 13 associações de 12 Municípios e 
RAEOA e, no mínimo, 1 atleta de cada associação 
selecionado para serem envolvidos na seleção 
nacional. 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 13 SEJD CFTL     40 40 
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Competição Nacio-
nal de Paralímpicos. 

 

Competição nacional de Paralímpico, em que partici-
parão 8 federações, na qual participarão no mínimo 1 
atleta de cada Federação selecionado para ser 
envolvido na seleção nacional.  

 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas 

- 8 SEJD CFTL     62 62 

Competição Nacio-
nal de Desporto 
Académico. 

 

Competição nacional de Desporto Académico, em 
que participarão 9 Universidades e, no mínimo, 1 
atleta de várias modalidades) selecionados para 
participarem no ASEAN University Games.  

 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas  

- 9 SEJD CFTL     69 69 

Jogos Escolares do 
Ensino Secundário a 
nível de Distritos. 

 

Jogos Escolares do Ensino Secundário nos 12 
Municípios e RAEOA , em que participarão 100 
Escolas Secundárias (cada escola 44 atletas), com-
petindo em várias modalidades e selecionada a nível 
de Município uma equipa para competir nos Jogos 
Escolares a nível nacional.  
 

Relatório Final, 
Média, Lista de 
Atletas  

- 97 SEJD CFTL     303 303 

Desporto para a Paz 
(Comunitária). 

 

Desporto para a Paz (Comunitária) em 65 Postos 
Administrativos de 12 Municípios e RAEOA, compe-
tindo nos jogos tradicionais 

. 

ToR, Relatório 
Final, Relatório de 
Monitorização e 
Média Pública, lista 
dos participantes.   

59 65 SEJD CFTL     293 293 

Competição Nacio-
nal de Aiido. 
 

Competição nacional de Aikido , em que participarão 
8 grupos do Município de Díli, e no mínimo, 2 atletas 
selecionados para participarem nos eventos interna-
cionais.  
 

Relatórios (Final, 
Financeiro, Anual), 
Média Pública, Lista 
de Atletas.  
 

- 8 SEJD CFTL     10 10 

Competição Pinturas 
Escolar. 
 

Competição de nível escola Secundaria realiza em 
Díli, mínimo 3 escolas identificadas como vencedor 
e qualidade.  
 

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes.  

- 8 SEJD CFTL     10 10 

Competição Musical 
de Jovens Super 
Star. 

 

Competição Musical de Jovens Super Star, em que 
participarão 20 concorrentes de banda musical e 50 
solistas, e também com talento, cheio de espírito 
nacionalista, e espírito de fé mais acalentados.  

 

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes.  

 

- 0 SEJD CFTL     27 27 

Competição Coro 
Escolar  

Competição Coro escolar, Grupos dos Coros nas 
Escolas Secundária em Díli,  para competir o taça  
"K'dalak Sulimutu". 

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

- 36 SEJD CFTL     27 27 
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Campismo Regional 
de Escuteiros 
 

150 Jovens com idade 6-20 anos, no mínimo 30% do 
sexo feminino de 12 Municípios e RAEOA participa-
rão ativamente no Campismo Regional , a ser reali-
zado em Baucau, Díli e Ermera.  
 

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

3000 150 SEJD CFTL     37 37 

Celebração do Dia 
Internacional de 
Juventude 12 de 
Agosto.  

 

No mínimo 200 jovens de 3 Postos Administrativos 
do Município de Liquiçá vão participar na celebração 
do dia Internacional de Juventude 12 de Agosto  

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

2500 300 SEJD CFTL     23 23 

Comemoração do 
Dia Nacional de 
Juventude 12 de 
Novembro. 
 

Até o fim do Ano de 2016, mínimo 500 jovens, no 
mínimo 30% do sexo feminino, do Município de Díli, 
vão participar ativamente na comemoração do Dia 
Nacional de Juventude 12 de Novembro e massacre 
de Santa Cruz  no Município de Díli 

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

- 1000 SEJD CFTL     121 121 

Competição do 
ICT/TIK a nível de 
Universitários.  

Até o fim do ano de 2016, teria sido realizada com-
petição de ICT/TIK a nível de Universitários para 
competir sobre ICT for Community Development, a 
ser realizada na Capital Díli, com 25 participantes de 
5 Universidades, cujo resultado é a produção de 
produtos de ICT para responder à preocupação da 
comunidade.  

. 

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

- 25 SEJD CFTL     10 10 

Exposição de 
ICT/TIK. 

 

Exposição do ICT/TIK na capital de Díli, envolvendo 
60 participantes compostos por várias instituições. 

. 

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

- 139 SEJD CFTL     10 10 

Acampamento do 
ICT/CT  

Acampamento de ICT no Município de Aileu durante 
uma semana em que os jovens e a comunidade local 
adquirem conhecimento sobre a utilização do ICT.  

Relatório Final , 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

- 65 SEJD CFTL     27 27 

Competição do 
Jornal de Parede 

 

No ano de 2016, três  Grupos de Jornal de Parede 
provenientes de 8 Grupos de Jornal de Parede nos 
Municípios de Díli, Manatuto, Aileu e Ermera vão 
participar numa competição em Díli sobre a habilida-
de de escrever e 3 jornal paredes. 

Relatório Final e 
entrega de Certifi-
cados 

 

 15 SEJD CFTL     12 12 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 2,091 

PROGRAMA-02:Participação nos Eventos Internacionais 
OBJECTIVO ESPECÍFICO: Participação/Qualificação, experiência e espírito mpetitivo dos Jovens de Timor-Leste com idade 12-30 anos desenvolvidos nos níveis 
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Participação no 
Campismo Internaci-
onal dos Jovens 

 

Evento internacional de Campismo Internacional de 
Escuteiros na Indonésia a realizar em 2016.  

 

Relatório Final , 
Lista dos participan-
tes e documentação  
 

16 15 SEJD CFTL     13 13 

Participação na 
Jornada Mundial da 
Juventude 

Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia-Polónia. 
 

Relatório Final, Lista 
dos participantes e 
documentação.  

 

- 15 SEJD CFTL     37 37 

Participação na 
qualificação da AFC 
U-19 em Malásia  

25 atletas selecionados da Liga de Futebol Amadora 
vão participar pela primeira vez na qualificação AFC 
U-19 na Malásia como fase de grupo pré-
eliminatória.  
 

Relatório Final  e 
Média Pública 

 

- 25 SEJD CFTL     69 69 

Participação na AFF 
CUP U-19 em Bru-
nei.  

Seleção de Liga Futebol Amadora U-19 Brunei, como 
fase de grupo pré-eliminatória.  
 

Relatório Final e 
Média Pública 

 

- 25 SEJD CFTL     69 69 

Competição Jogos 
Footbal Feminina 
nível nacional 

 

Até o fim do ano de 2016, 25 atletas selecionados da 
modalidade de Futebol participarão pela primeira vez 
no evento AFF Women Internacional na Filipina e 
deverão adquiri boa qualificação na Federação 
Internacional.  

 

Relatório Final e 
Média Pública 

 

- 25 SEJD CFTL     50 50 

Participação nas 
Olimpíadas no Brasil 

 

2 atletas selecionados da Competição Nacional de 
Atletismo, um rapaz e uma rapariga, irão participar 
nas Olimpíadas no Brasil e deverão adquirir boa 
qualificação da Federação Internacional de Atletis-
mo. 

Relatório Final  e 
Média Pública 

 

- 4 SEJD CFTL     60 60 

Participação na 
ASEAN YOUTH 
Games Regional em 
Bangkok 

 

4 atletas selecionados da Competição Nacional de 
Atletismo vão participar pela primeira vez na ASEAN 
Games Regional em Bangkok 

Relatório final e  
Média Pública 

- 4 SEJD CFTL     18 18 

Participação na 
ASIAN Beach 
Games em Vietnam 

 

4 atletas selecionados, 2 raparigas e 2 rapazes, 
participarão na Competição de ASIAN Beach 
Games em Vietnam 

Relatório final e  
Média Pública 

- 6 SEJD CFTL     27 27 

Participação na 
Competição Interna-
cional de Taekwon-
Do em Tailândia 

4 atletas(duas raparigas e dois rapazes), vão parti-
cipar na Competição Internacional de Tekwon-Do 
em Tailândia  

Relatório final e 
Média Pública 
 

- 6 SEJD CFTL     23 23 
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Participação no 
Campeonato de  US 
Open Taekwon-Do  

3 atletas selecionados (30% do sexo feminino), da 
Competição Nacional de Taekwon-Do vão participar 
pela primeira vez na US Open Taekwon-Do na 
América. 

Relatório final e 
Média Pública 
 

- 5 SEJD CFTL     46 46 

Participação Interna-
cional Champions 
MTB em Malaysia 

3 atletas (1 rapariga e 2 rapazes), da Competição 
Malásia participarão na Internacional Champions 
MTB  

Relatório final e 
Média Pública 
 

- 5 SEJD CFTL     23 23 

Participação na 
ASEAN University 
Games em Singapu-
ra.  

38 atletas selecionados da Competição Nacional de 
Desporto Académico, de cada modalidade: futebol 
22,Voleibol da Prai 5 atletas, Taekwon-Do 5 atletas, 
Karate-do 5 atletas, Atletismo 5 atletas, vão partici-
par na ASEAN University Games em Singapura.  

Relatório final, 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 

 

- 42 SEJD CFTL     93 93 

Realização de MTB 
Chalenge Internaci-
onal 

 

20 atletas, composto de 10 atletas selecionados de 
Timor-Leste e 10 atletas do estrangeiro vão participar 
no MTB Chalenge Internacional. 

 

Relatório final, lista 
dos atletas, e Média 
Pública 

 

- 20 SEJD CFTL     90 90 

Realização de Díli 
Maraton Internacio-
nal 10 km. 

 

30 atletas selecionados, composto por 20 atletas 
selecionados de Timor-Leste e 10 atletas do estran-
geiro 

Relatório final , lista 
dos atletas e Média 
Pública.  

- 30 SEJD CFTL     70 70 

Participação nos 
Jogos Escolares da 
CPLP em Cabo 
Verde 

 

20 atletas selecionados dos Jogos Escolares do 
Ensino Secundário, nível nacional, de cada modali-
dade: 18 de Futebol e 2 do Atletismo, vão participar 
nos Jogos Escolares da CPLP que vão ser realiza-
dos em Cabo Verde 

Relatório final, 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública, lista dos 
participantes 
 

- 30 SEJD CFTL     121 121 
 

Participação na Taça 
MBC da Coreia  

 

25 atletas selecionados do Centro de Treinamento 
de Futebol Juvenil nos 5 Municípios (cada Díli 13 
atletas, Bobonaro 3 atletas, Covalima 3 atletas, 
Lautem 3 atletas e Baucau 3 atletas). 

Relatório final, 
Relatório de monito-
rização, Média 
Pública e lista dos 
atletas. 

 

- 35 SEJD CFTL     65 65 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 874 

Desenvolvimento de Capacidades 
Objetivo Específico: Recursos Humanos (Juventude, Arte e Desporto (JAD), Capacidade e Habilidade Recursos Humanos e habilidade dos Jovens. 

Apoio aos Serviços 
da Comissão Regu-
ladora de Artes 
Marciais (CRAM). 
 

Disseminação da Lei no. 8/2008, Lei das Artes 
Marciais, em 52 Sucos nos 12 Municípios e RAEOA 
e também aos estudantes das Escolas Secundárias 
no total de 7800 estudantes 

.   

Relatório das ativi-
dades, Relatório de 
monitorização, 
Publicação da 
média e lista de 
presenças 

.  1500 7800 SEJD 440106CFTL    65 65 
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Apoio de fundos 
para o Secretariado 
de CRAM 

 

Secretariado de CRAM funcionará melhor para 
apoiar os Sub-CRAM nos 12 Municípios e RAEOA a 
fim de implementarem o programa de CRAM com 
eficiência e eficácia. 

Relatório das ativi-
dades, Relatório de 
monitorização, 
publicação na 
média. 
 

 - 12 SEJD C    55 55 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 120 

PROGRAMA-04: Desenvolvimento de Capacidade Institucional das organizações de Juventude, Arte e Desporto Organização da Juventude, Arte e Desporto (JAD) eficaz,  eficiente e responsável. 

Apoio de Fundos 
Operacionais à 
CDTL 

 

Apoio aos  fundos operacionais e facilidades básicas 
suficientes às CDTL (Nacional) e 12 Municípios e 
RAEOA para atenderem às atividades da organiza-
ção.  

 

Relatório de ativida-
des, Relatório de 
monitorização 

 14 14 SEJD CFTL    160 160 

Apoio de facilidades 
básicas e fundos 
operacionais aos 
Centros de Treina-
mento de Futebol 
Juvenil (CTFJTL)  

 

Distribuição de fundos operacionais e/ou facilidades 
básicas suficientes aos Centros de Treinamento nos 
5 Municípios (Díli, Baucau, Bobonaro, Covalima e 
Lautem) 

Relatório de ativida-
des, Relatório de 
monitorização 

 5 5 SEJD CFTL    160 160 

Apoio de facilidades 
básicas e fundos  
operacionais à 
Escola Sócio Des-
portiva de Timor-
Leste (ESDTL) 
 

Distribuídos fundos operacionais e/ou facilidades 
básicas aos Centros de Treinamento nos 4 Municípi-
os (Díli, Bobonaro, Aileu e Manatuto) 

. 

Relatório Final e  
Monitorização,  
Listas,  
Registo e média 
pública 

 4 4 SEJD CFTL    121 121 

Apoio de Material e 
Equipamentos de 
Desporto às Escolas 
Secundárias e aos 
Centros de Juventu-
de 

 

Distribuídos materiais de desporto às Escolas 
Secundárias e Centros de Juventude nos 12 Municí-
pios e RAEOA para facilitar as atividades extracurri-
culares nas 100 Escolas Secundárias.  
. 

Dados de Escolas e 
Lista de Distribuição 
e Acta de Entrega. 

 

- 113 SEJD CFTL     74 74 

Realização do apoio 
de facilidades bási-
cas e/ou orçamentos 
operacionais ao 
Conselho Nacional 
da Juventude de 
Timor-Leste (CNJTL) 
Díli. 

 

A CNJTL apoiará com fundos operacionais para 
facilitar os serviços operacionais no CNJTL e tam-
bém aos Conselhos de Juventude dos 12 Municípios 
(CJM), cada CJM USD 1,000.00 por ano.  

 

Relatório das 
atividades, Relató-
rio final e Lista dos 
Gestores dos 
Conselhos de 
Municípios. 
 

1 1 SEJD CFTL     40 40 
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Realização do apoio 
de facilidades bási-
cas e/ou orçamentos 
operacionais à CVTL 
de Díli. 

 

No ano de 2016, CVTL Díli vai receber apoio de 
facilidades básicas e/ou orçamentos operacionais 
com um montante suficiente para gerir a organização 
com eficiência e eficácia.  

 

Relatório final e 
Documentação.   
 

1 1 SEJD CFTL     23 23 

Realização de apoio 
de fundos operacio-
nais à UNETL. Díli. 

No ano de 2016, UNE-TL vai receber fundos opera-
cionais suficientes para gerir a organização com 
eficiência e eficácia. 

  1 SEJD CFTL     13 13 

Realização de apoio 
de facilidades bási-
cas e/ou orçamento 
operacional ao 
Comité 12 de 
Novembro. 

 

Até o fim do ano de 2016, Comité 12 de Novembro 
vai receber apoio de facilidades básicas e/ou orça-
mento operacional suficiente para suportar serviços 
operacionais do dia a dia com eficiência e eficácia.  

Relatório final e 
Documentação. 

 

1 1 SEJD CFTL     18 18 

Apoio para reforçar a 
Organização de 
Massa da Juventu-
de. 

 

No ano de 2016, 10 organizações de Massa da 
Juventude teriam feito consolidação da organização 
para funcionar com eficácia, eficiência e responsá-
veis. 

TPO/ Cheque, 
MOU, Relatório 
final. 
 

- 10 SEJD CFTL     200 200  

Apoio de Fundos de 
Capital aos Grupos 
de Negócio de 
Juventude e as 
Cooperativas Juvenil  

15 Grupos de Juventude provenientes de 5 Municípi-
os (Viqueque, Baucau, Aileu, Manufahi e Oe-Cusse) 
cada Município 3 grupos (Grupo Horticultura, Grupo 
1, Grupo Pecuária 1, Grupo Pescas 1) irão receber  
fundos de capital suficiente para produzir e fazer 
negócio segundo a respectiva área.  
 

TPO/ Cheque, MoU, 
Relatório.  

- 15 SEJD CFTL     130 130 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 939  

PROGRAMA-05: Youth Entrepreneurships  
Objetivo Específico: Organização e/ou grupos de juventude com habilidade eficiente para criar auto-emprego e auto-suficiência para si mesmos 

Apoio de Fundos 
Capital às Coopera-
tivas de Juventude e 
Cooperativa juvenil 

 

No ano de 2016, serão entregues fundos capitais 
suficientes às cooperativas do Centro de Juventude 
nos 5 Municípios (Viqueque, Baucau, Aileu, Manufahi 
e Oe-Cusse) para recolha/compra de produtos dos 
15 grupos de juventude que já frequentaram forma-
ção acelerada e estão realizando os sus negócios. 

TPO / Cheque, 
MOU, Relatório 

- 5 SEJD CFTL     130 130 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 130 

PROGRAMA-06: Apoio às iniciativas de criatividades da Juventude.  
Objetivo Específico: Criatividade, espírito de solidariedade e voluntarismo dos jovens de Timor-Leste com idade entre 12-30 produtivo. 
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Apoio à iniciativa de 
Jovens Motivadores. 

 

No ano de 2016, vão ser entregues fundos em mon-
tante suficiente para realizar programas, a 20 Sucos 
dos 12 Municípios e RAEOA.  

Relatório final, 
Relatório de monito-
rização, Média 
Pública. 

 

150 100 SEJD CFTL     141 141 

Apoio de facilidades 
de informática para 
fundar Centros de IT 
nos Centros de 
Juventude. 

4 Centros de Juventude e Espaço de Conhecimento 
da SEJD nos 8 Municípios  

Acta de Entrega, 
MOU, Relatório 

- 8 SEJD CFTL     32  
32 

Apoio de facilidades 
de Informática e 
Mobiliários aos 
Centros de Juventu-
de. 

 

Aos 4 Centros de Juventude nos 4 Municípios (Bau-
cau, Díli, Manatuto e Lautem) para facilitar treina-
mento na área de Tecnologia e Informática. 

 

ToR, Relatório final, 
Relatório de Monito-
rização e Média 
Pública. 

 

7 5 SEJD CFTL     26 26 

Apoio de Internet 
Gratuito aos Centros 
de Juventude. 

 

Apoio à rede de Internet para facilitar Internet Gratui-
ta aos jovens nos 5 Centros de Juventude (Liquiçá, 
Bobonaro, Ermera, Viqueque e RAEOA), inclusive a 
instalação da rede. 

ToR, Relatório final, 
Relatório de monito-
rização e Média 
Pública. 

 

- 7 SEJD CFTL     67 67 
 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 266 

PROGRAMA-07:Parlamento Foinsa’e Nian (PFN) 
Objetivo Específico: Jovens de Timor-Leste com idade entre 12-17 com capacidade como futuros candidatos de liderança cívico, democrático, crítico, sensível, solidário e responsável 

Treino Formação para os membros do PFN 4 vezes em três  
(3) regiões para 130 pessoas com o tópico, no míni-
mo 10 

Relatório de ativida-
des, Relatório de 
Monitorização, 
Publicação na 
média e lista de 
presenças. 

 

130 130 SEJD CFTL     46 46 

Sessão Plenária do 
PFN 

 

Realização de plenária, no mínimo uma vez, dos 
membros do PFN sobre aos assuntos dos jovens em 
Timor-Leste e produzirão também duas resoluções.  

 

Relatório de ativida-
des, Relatório de 
monitorização, 
Publicação na 
média, lista presen-
ça e texto das 
resoluções. 

2 1 SEJD CFTL     37 37 

Eleição dos mem-
bros do PFN para a 
3a Legislatura 

 

Eleitos os PFN no total de 130 representantes dos 65 
Postos Administrativos, sendo cada Posto Adminis-
trativo (PA) 2 pessoas composta de 1 rapariga e 1 
rapaz.  

ToR da Eleição, 
Akta da eleição das 
atividades, relatório 
financeiro, publica-

130 260 SEJD CFTL     346 346 
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ção na média. 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 429 

PROGRAMA-8: Legislação e Cooperação 
Objetivo Específico: Há uma mobilização de recursos suficientes para financiar programas de Juventude, Arte e Desporto (JAD) geridos com eficiência e eficácia 

Elaboração da Políti-
ca Nacional de 
Desporto 

 

Elaborar a Política Nacional do Desporto, com larga 
participação das entidades relevantes em Timor-
Leste aprovada pelo Conselho de Ministros e publi-
cada no Jornal da República.  

Relatório e publica-
ção no Jornal da 
República 

 

- 1 SEJD CFTL     32 32 

Disseminação da 
Política Nacional da 
Juventude 

 

Disseminação da Política Nacional da Juventude ao 
público e à juventude nos 12 Municípios e RAEOA 
participando cerca de 1,000 jovens, que irão adquirir 
o conhecimento suficiente sobre a Política Nacional 
da Juventude.  

Relatório narrativa, 
relatório de monito-
rização e publicação 
na média. 

 

- 1 SEJD CFTL     37 37 

Estabelecimento do 
Parlamento Juvenil 
da CPLP. 

 

Estabelecido o Parlamento Juvenil da CPLP, em que 
Timor-Leste vai ser representado por 6 jovens que 
seriam empossados pelo Governo da RDTL incluindo 
o estabelecimento de um Secretariado do Parlamen-
to Juvenil da CPLP em Díli para facilitar o funciona-
mento deste órgão juvenil. 

Ata/Declaração  
Estabelecimento PJ- 
CPLP, Documento 
Legal Governo  
RDTL 

- 6 SEJD CFTL     37 37 

Produção de Fil-
mesDocumentares 

 

Cooperação com a TV-in, produção de pacote de 
filmes documentários em 4 episódios que visa sobre 
as atividades do Grupo de Juventude em 4 Municípi-
os (Covalima, Baucau, Lautem e Bobonaro) que 
seriam publicados através da TVTL. 

Video Pacote 4,  
Relatório Final, 
Relatorio financeiro, 
Publicação na  

TVTL 

 4 4 SEJD 440107CFTL    12 12 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 118       

PROGRAMA-9: Reforço à Instituição da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) 
Objetivo Específico: A Instituição da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) deveria funcionar com mais eficácia, eficiência e responsável.  

 

Realizar a monitori-
zação e avaliação 

50 Sucos monitorizados, supervisionado, avaliado do 
PA de 2016 

Relatório das ativi-
dades, Média públi-
ca e  

   SEJD  SEJD 117   117 

Missões de trabalho 
no exterior 

SE Secretário de Estado da Juventude e do Despor-
to realizará a missão de trabalho para 3 Nações 
Estrangeiras (Brasil, Tailândia e Indonésia) para 
fortalecer cooperação bilateral na área de Juventude 
e Desporto 

Convite, Ticket, 
Visa. 

   SEJD  SEJD 54   54 
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Capacitação de 
recursos humanos 

No mínimo, 27% dos funcionário da SEJD e  mínimo, 
17% de Grupos Alvos da SEJD (parte externa) 
teriam participado ativamente no programa de capa-
citação sobre leis e regulamentos administrativos  
durante o ano de 2016, a realiza rem Díli, Timor-
Leste. 

Relatório das ativi-
dades, Média públi-
ca e Certificado de 
apreciação. 

 

 83 88 SEJD  SEJD 29   29 

Gestão corrente Assegurar os serviços básicos indispensáveis  para 
assegurar o funcionamento da instituição 

Contrato, facturas e 
gestão contratual  

   SEJD  SEJD 499   499 

Assistência técnica Gestão operacional de recursos humanos, através 
da contratação e gestão de recursos humanos nos 
programas chave  da Instituição 

Lista Pagamento, 
Contrato, Lista de 
Presenças 

   SEJD  SEJD 279   279 

Aquisição de Equi-
pamentos de Infor-
mática 

 

Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna (GIAI) com 
equipamentos suficientes para a sua boa gestão e 
eficácia. 

Aquisições efectua-
das de acordo com 
o plano de aprovisi-
onamento  

1 7  CFTL SEJD  - 4 - - 4 
 

Aquisição de Equi-
pamentos de Infor-
mática 

 

Aquisições de computadores para facilitar os serviços 
operacionais do SEJD 

Aquisições efectua-
das de acordo com 
o plano de aprovisi-
onamento 

1 21 SEJD    26   26 

Formação acelera-
da para os Jovens 
Motivadores 

 

Seleção de 85 jovens, que representam 10 Sucos, 
cada Suco 5 jovens provenientes de 10 Municípios 
para participação em formação acelerada em ToT 
sobre Liderança, Gestão de Organização, Meio Ambi-
ente, preparar propostas, Gestão financeira, LSBE, 
Educação cívica a realizar em Díli, 

Relatório final, 
Relatório de Monito-
rização, Média 
Pública, Lista de 
Jovens Motivadores 
 

- 100 SEJD /  
FDCH 

FDCH       

Treinamento da 
Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação (ICT 
for Youth) 

 

60 jovens do Município de Díli irão participar ativa-
mente no Treinamento de Informação e Comunicação 
(ICT for Youth).  

ToR, Relatório final, 
Relatório de monito-
rização, Média 
Pública, lista dos 
participantes. 
 

60 130 SEJD /  
FDCH 

       

Clinica de Música 
(Vocalista, Guitarra 
e Drum) 

 

No mínimo, 50 jovens habilitados na técnica de voca-
lista, técnica no manejo de Guitarra e Drum, depois 
de frequentar o curso referido em Díli  

Relatório de Super-
visão e Média Públi-
ca. 
 

- 50 SEJD /  
FDCH 

FDCH       

Formação Acelera-
da aos Grupos de 
Juventude na área 
de Horticultura, 
Pecuária, Pescas e 
Hospitalidade. 

 

15 jovens, em representação de 15 Grupos de Juven-
tude, provenientes de 5 Municípios (Viqueque, Bau-
cau, Aileu, Manufahi e Oe-Cusse, cada Município 3 
jovens, participarão na formação acelerada em que 
adquirirão habilidade para facilitar formação aos 
outros jovens sobre técnica de Horticultura, (5 pesso-
as), Pecuária (5 pessoas), Pescas (5 pessoas), com 
duração de 30 dias, a realiza em Timor-Leste. 

Certificado de Trei-
namento e Relató-
rio. 

 

- 15 SEJD /  
FDCH 

FDCH       

Apoio de fundos ao 
Treinador Internaci-
onal de Ciclismo. 

1 Treinador Internacional de Ciclismo terá apoio de 
fundos para facilitar treinamento aos ciclistas durante 
o ano de 2016. 

Termo de Contra-
to, Relatório de 
serviço e Lista de 

 1 SEJD /  
FDCH 

FDCH       
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  presenças. 

Apoio de fundos ao 
treinador Internaci-
onal de Taekwon-
Do. 

 

1 Treinador Internacional de Taekwon-Do vai receber 
apoio de fundos para facilitar treinamento aos atletas 
durante o ano de 2016.  

 

Termo de Contra-
to, Relatório dos 
serviços e Lista de 
presença. 
 

 1 SEJD /  
FDCH 

FDCH       

Apoio de fundos ao 
Treinador internaci-
onal de Boxe. 

 

1 Treinador Internacional de Boxe vai receber fundos 
para facilitar o treinamento dos atletas durante o ano 
de 2016. 

 

Termo de Contrato, 
Relatório dos 
serviços e Lista de 
presença.  

 1 SEJD /  
FDCH 

FDCH       

Apoio de fundos ao 
Treinador Internaci-
onal de Voleibol. 

 

1 Treinador Internacional de Voleibol vai receber 
fundos para facilitar treinamento aos atletas durante o 
ano de 2016.  

 

Termo de Contrato, 
Relatório dos 
serviços e Lista de 
presença. 

 1 SEJD /  
FDCH 

FDCH       

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 1,008 

Total Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 5,975 
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Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos 

Papel  

O Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos, de forma abreviada 

GabMECAE é um dos órgãos centrais que tem por missão coadjuvar o Primeiro-Ministro na supervi-

são da política geral das áreas de governação com cariz económico, criar ambientes favoráveis que 

contribuam para o desenvolvimento e crescimento nacional de empreendedorismo e investimento e 

conceber, executar, coordenar e avaliar as políticas e os programas, definidos e aprovados pelo Conse-

lho de Ministros para as áreas do apoio e promoção do sector privado. 

 

O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos assume responsabilidade específica 

sobre o trabalho e atividades dos seguintes Ministérios e Secretarias de Estado: 

- Ministério da Agricultura e Pescas, de que é Ministro; 

- Ministério do Comércio e Indústria e Ambiente; 

- Ministério do Turismo, Artes e Cultura; 

- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações; 

- Indústria agro-pecuária e pesqueira; 

 

Está sob a sua tutela: 

- -Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego (SEPFOPE); 

- Inspeção Geral do Trabalho; 

 

Orçamento 

O Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Economicos tem um Orçamento de 2,891 milhões 

de dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Ministro de Estado, Coordenador Assuntos Económicos apresenta para 2016 uma estimativa de for-

ça de trabalho de cerca de 264 pessoas, composto por 94 funcionários permanentes, 26 de cargo de 

direcção e chefia e 14 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é 

de cerca de 130 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        2        -       2            18        6          24         13           20          33          21          5           26          8           1            9             -           -         -            62           32          94              

Escalão 1
o -     -     -        2        -       2            8          4          12         8            6            14          4           1           5            -        -         -          -           -         -            22           11          33              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         10        2          12         5            14          19          17          4           21          8           1            9             -           -         -            40           21          61              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        7        -       7            29        10         39         16           23          39          21          5           26          8           1            9             -           -         -            81           39          120            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        1        -       1            2          3          5           1            1            -        -         -          -            4             3            7                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        3        -       3            9          1          10         2            3            5            -         -          -            14           4            18              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        5        -       5            11        4          15         3            3            6            -         -        -         -        -         -          -           -         -            19           7            26              

MINISTRO DE ESTADO, COORDINADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS (MECAE) 

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

-                                               14                                               

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

1                                   1                                      6                                        4                                             2                                           -                                          

43                                           27                                         7                                             

-                                             134                                           

1                                   11                                    41                                      43                                           27                                         7                                             -                                               130                                              

1                                  8                                    45                                    43                                         28                                       9                                           

Ass Grau G Sub-Total
Director Geral 

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

-                                               130                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

1                                   11                                    41                                      
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Plano Anual do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desem-

penho 
Meio de Verifica-

ção 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento  
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Apoiar o desenvolvimento e capacitação dos empresários nacionais;  
Meta Final: Até 2017, serão construídos os alicerces para a sustentabilidade do sector privado.  
Indicador de Prestação de Serviços: Número de iniciativas realizadas após o apoio prestado. 

Programa 1: Desenvolvimento e capacitação do Setor Privado 
Objetivos específicos: Realizar iniciativas tais como workshops, formações, com vista ao desenvolvimento do sector privado 

Atividade 1  
Realização semestral da mesa redonda 
entre o setor privado e o sector público;  

 Número de vezes da 
realização da mesa 
redonda; 

Relatórios trimes-
trais e relatório do 
próprio evento; 

Realização de uma 
mesa redonda em 
maio de 2015 

Realização de uma mesa 
redonda,  

MECAE Governo  35    35 

Atividade 2   
Realização de formação direcionada aos 
funcionários do sector privado na área da 
análise de propostas, monitorização de 
projetos, no território nacional; 

Número de formações e 
Workshops realizadas 
durante o ano de 2016; 

Relatórios; Até ao momento não 
foi desenvolvida 
formação neste 
âmbito. 

Organizar 2 formações, para 
cerca de 15 funcionários,  

MECAE Governo  10    10 

Atividade 3 
Realização de Workshops, direcionados 
aos operadores turísticos, com o objetivo 
de desenvolver as suas competências, 
nomeadamente na promoção do turismo 
em TL. 

Número de Worksops 
realizados  

Relatórios da 
formação e listas 
de presença. 

Até ao momento não 
foi desenvolvida 
formação neste 
âmbito. 

Realização de 1 workshop MECAE Governo  5    5 

Atividade 4 
Contratação de funcionários e assessores 
para apoiar nas várias atividades relacio-
nadas com áreas de desenvolvimento 
económico.  

Número de funcionários 
contratados e assesso-
res. 

Contratos de 
trabalho e relatóri-
os mensais. 

2015: contratados 21 
funcionários temporá-
rios e 8 assessores 
nacionais e internaci-
onais 

-  21 funcionários temporári-
os e 10 assessores nacio-
nais e internacionais 

MECAE Governo  727    727 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 777  

Programa 2: 3ª Reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP 
Objetivos específicos: Follow up da Declaração assinada na 2ª reunião em junho de 2015. 

Atividade 1 
Organização da 3ª Reunião dos Ministros 

2 dias de reuniões técni-
cas e 1 dia de reunião 

Atas das reuniões 
e relatórios das 

Foram realizadas 2 
reuniões extraordiná-

Realização da 3ª Reunião, 
em Timor-Leste 

MECAE  e 
MAP 

Governo  155    155 
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do Mar da CPLP. Ministerial, na qual 
participarão todos os 
ministros dos países da 
CPLP. 

reuniões. rias: 1ª em Portugal, 
em 2010, a 2ª foi em 
Luanda, em 2012. 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 155  

Programa 3: Desenvolvimento das áreas da agricultura, pescas e indústria manufactureira  
Objetivos específicos: Incentivar os empresários internacionais a investirem nas áreas mencionadas; Visitar os 12 municípios para discutir e avaliar o desenvolvimento das áreas rurais.  

Atividade 1 
Realização de reuniões a nível nacional e 
internacional sobre o investimento das 
áreas da agricultura, pescas e indústria 
manufactureira.  

Número de empresários 
nacionais e internacio-
nais envolvidos nos 
projetos de 2016. 

Relatórios das 
reuniões e visitas 

Reuniões com os 
empresários nacio-
nais e internacionais 
realizadas em 2015. 

Reuniões regulares com 
empresários locais e parcei-
ros de desenvolvimento que 
apoiam os projetos do 
governo nas áreas mencio-
nadas,  

MECAE Governo  186    186 

Atividade 2 
Apoio ao desenvolvimento de pequenas e 
médias empresas rurais, incluindo o apoio 
às atividades económicas promovidas 
pelos veteranos, consoante critérios devi-
damente pré-definidos. 
 

Número de empresas 
apoiadas e atividades 
desenvolvidas a partir do 
apoio dado. 

Relatórios e 
documentos com-
provativos do 
apoio dado. Visitas 
de monitorização 
das atividades no 
terreno. 

Análise de propostas 
e apoio às atividades, 
conforme os critérios 
pré-definidos. 

Continuação do apoio às 
pequenas e médias empre-
sas que iniciaram os seus 
projetos em 2015, bem 
como a análise e avaliação 
de novas propostas 

      500 500 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 686  

Programa 4: Coordenação e Implementação do PRFE (Programa de Reforma e Fomento Económico) 
Objetivos específicos: Planificar e coordenar a implementação do PRFE por parte das entidades coordenadas ou superintendidas pelo MECAE. 

Atividade 1 
A Unidade de Planeamento Económico 
prepara e submete relatórios precisos e 
em tempo útil sobre o progresso na 
implementação do PRFE ao Ministro, 
Conselho Executivo e Conselho Geral, 
bem como outros membros do executivo, 
conforme necessário. 

Relatórios mensais 
submetidos ao Ministro.  
Relatórios bi-mensais 
submetidos ao Conselho 
Executivo. 
Outros relatórios, con-
forme necessário. 

Lista de relatórios 
entregues subme-
tidos  

Não existem relatóri-
os 

12 relatórios submetidos ao 
Ministro. 
6 relatórios submetidos ao 
Conselho Executivo.  

MECAE        
 
 
 
 

 

Atividade 2 
Tradução de leis, relatórios relacionados 
com o PRFE  (Tétum, português e inglês). 

Leis e relatórios traduzi-
dos e divulgados através 
do website do MECAE. 

Website do 
MECAE. 

Não foi realizado 
nenhum trabalho 
neste âmbito, até à 
data. 

30 relatórios e leis traduzi-
dos,  

 
MECAE 

 
Governo 

 60    60 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 60  
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Programa 5: Reformas noutros setores chave    
Objetivos específicos: Trabalhar com os Ministérios sob a coordenação do MECAE, no investimento privado em áreas chave como a agricultura e pescas, turismo, petróleo e gás e indústria manufatureira. 

Atividade 1 
Colaborar com os Ministérios relevantes 
para acelerar planos de investimentos, 
bem como promover investimentos do 
sector privado. 

Realização do plano de 
coordenação e planos 
operacionais. Reuniões 
de monitorização. 

Relatórios das 
reuniões e os 
planos operacio-
nais. 

Não foi realizado 
trabalho neste âmbi-
to, até à data. 

Realização de cerca de 30 
reuniões com os Ministérios 
relevantes e realização de 
cerca de 4 planos operacio-
nais. 

MECAE        
 

Atividade 2 
Recrutamento de assessoria internacional 
nas áreas da exportação, preparação de 
regulamentos para a implementação do 
PFRE, Gestão de Projetos e Investimento. 

Plano de trabalho para a 
melhoria do clima de 
negócios. 

Contrato de traba-
lho; 
Plano de trabalho 
para a melhoria do 
clima de negócios. 

Não foi recrutado 
nenhum colaborador 
com esta função, até 
à data. 

Recrutamento do consultor e 
realização do plano de 
trabalho. 

MECAE Governo  600    600 

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 600  

Programa 6: Gestão Corrente do GABMECAE   
Objetivos específicos: Dotar o GABMECAE de condições operacionais para o bom funcionamento e realização das atividades diárias. 

Atividade 1 
Manter o bom funcionamento do GABME-
CAE, através da criação condições opera-
cionais para a realização das atividades 
diárias. 

Atividades diárias reali-
zadas com eficácia e 
relatadas nos relatórios. 

Relatórios trimes-
trais 

Gastos necessários 
para o funcionamento 
do GABMECAE. 

Em 2016, será necessária a 
manutenção do edifício, 
nomeadamente a sua pintu-
ra e restantes manutenção  

MECAE Governo  63 73   136 

Total Orçamento Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 136 

Programa 7: Preparação e realização do Fórum Económico Global da CPLP 
Objetivos específicos: Realizar o Fórum Económico Global da CPLP com vista a concretizar o compromisso assumido pelo Governo de Timor-Leste e atrair o investimento internacional no país. 

Atividade 1 
Preparar e realizar o Fórum Económico 
Global da CPLP 

Realização do evento e 
participação dos países 
membros da CPLP e 
membros representantes 
de Nações vizinhas que 
integram a ASEAN. 
 Negócios desenvolvidos, 
a partir dos contactos 
realizados no evento. 

Meios de divulga-
ção, atas, relatóri-
os, declarações 
finais e respetivo 
follow-up das 
recomendações e 
conclusões resul-
tantes do evento. 

Reuniões regulares 
da Comissão Organi-
zadora para a elabo-
ração do orçamento, 
do programa concep-
tual e imagem relativa 
ao evento. 

Em 2016, será preparado o 
espaço (salas temáticas), o 
protocolo, a parte cultural, 
etc. 

MECAE, 
MCIA, Presi-
dência Rota-
tiva da CPLP 
e a Confede-
ração empre-
sarial de 
Timor-Leste 

Governo  376    376 

Total Orçamento Programa 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 376  

Total Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económicos:                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 2,790                                                                                                                                                                                                              
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Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego  

Papel  

A Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego, abreviadamente designa-

da por SEPFOPE, é o órgão do Governo que tem por missão coadjuvar o Ministro de Estado, Coorde-

nador dos Assuntos Económicos (MECAE), na concepção, implementação e supervisão da política 

geral para as áreas do trabalho, formação profissional e emprego. Cabendo-lhe diferentes atribuições, 

nomeadamente:  

a) Propor a política e elaborar os projetos de regulamentação nas áreas do trabalho, formação profissi-

onal e emprego; 

b) Promover junto das instituições relevantes os programas e atividades nas áreas do trabalho, forma-

ção profissional e emprego; 

c) Promover a relação tripartida entre o Governo, empregadores e trabalhadores com o objetivo de 

prevenir os conflitos laborais; 

d) Promover os serviços de mediação, conciliação e arbitragem no âmbito das relações laborais; 

e) Incentivar a contratação de timorenses no exterior; 

f) Regulamentar e fiscalizar o trabalho de estrangeiros em Timor-Leste; 

g) Fiscalizar o cumprimento das disposições legais em matéria do trabalho; 

h) Promover e fiscalizar a saúde, segurança e higiene no trabalho; 

i) Estabelecer mecanismos de colaboração e coordenação com outros órgãos do Governo com tutela 

sobre áreas conexas. 

 

A SEPFOPE, incumbida de tais atribuições, desenvolveu, neste sexto ano de governação, atividades 

relativas ao aperfeiçoamento da sua estrutura organizacional e governativa e implementação do Pro-

grama do VI Governo Constitucional de Timor-Leste, através dos seguintes serviços da administração 

direta: 

a) Direção Geral de Gestão e Planeamento, que integra: 

            i.  Direção Nacional de Administração e Finanças; 

          ii.   Direção Nacional de Aprovisionamento; 

          iii.   Direção Nacional dos Recursos Humanos; 

          iv.   Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação; 

          v.    Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho. 

 

b) Direção Geral da Política de Formação Profissional e Emprego, que integra: 

         i.    Direção Nacional da Política de Formação Profissional; 

        ii.    Direção Nacional da Política de Emprego; 

       iii.   Direção Nacional das Relações de Trabalho; 

        iv.   Secretariado de Apoio ao Conselho Nacional do 

       v.    Trabalho e ao Conselho de Arbitragem do Trabalho. 

 

c) Gabinete de Inspeção e Auditoria; 

d) Gabinete de Apoio Jurídico. 

e) Adido da Coreia do Sul  

f) Adido da Austrália  

 

A atribuição das áreas do trabalho, emprego e formação profissional a uma Secretaria de Estado refle-

te a vontade política em apoiar concretamente, e de forma incisiva, os esforços em relação ao desen-

volvimento profissional dos recursos humanos, de forma a atender às necessidades do mercado de 

trabalho, promovendo o emprego como meio de combate à pobreza, e fazendo deles instrumentos 

capazes na participação do plano de Desenvolvimento Nacional, previstos no Programa do Governo. 
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Orçamento 

A Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego tem um Orçamento de 

13,818 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

A Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego apresenta para 2016 uma 

estimativa de força de trabalho de cerca de 587 pessoas, composto por 238 funcionários permanentes, 

57 cargos de direcção e chefia e 38 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 

2016-2018 é de cerca de 254 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política.  

Além disso, a SEPFOPE tem cerca de 34 pessoas que trabalham na IGT nos termos do respectivo 

Decreto-Lei.  

O total de funcionários permanentes de Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e 

Emprego já inclui 2 cargos de direcção e chefia e 5 funcionários permanentes destacados na Região 

Autónoma de Oe-Cusse. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        1        -       1            11        6          17         32           17          49          79          52         131        18         3            21           11            8            19             152          86          238            

Escalão 1
o -     -     -        1        -       1            11        6          17         16           12          28          28          18         46          7           3            10           2              2            4               65           41          106            

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        7            5            12          51          33         84          11         -         11           9              6            15             78           44          122            

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        2            -         2            -         -        -         -        -         -          -           -         -            2             -         2                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        7            -         7            -         1           1            -        -         -          -           -         -            7             1            8                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 4        -     4          4        1         5            24        10         34         48           24          72          85          55         140        18         3            21           11            8            19             194          101        295            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         1          -        1           -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional 2        -     2          2        1         3            3          1          4           1            -         1            -         -          -            8             2            10              

Diretor Distrital -     -     -        1        1            1          -        1           6            3            9            -        -         -          -            8             3            11              

Chefe do Departemento 1        -     1          -     -       -         8          3          11         9            4            13          2           1           3            -          -            20           8            28              

Chefe da Secção -        -         -       -        -          -         -         4           2           6            -          -            4             2            6                

Total Cargo de Direção e Chefia 4        -     4          3        1         4            13        4          17         16           7            23          6           3           9            -        -         -          -           -         -            42           15          57              

SECRETARIA DE ESTADO POLITICA FORMACAO PROFESSIONAL E EMPREGO (SEPFOPE)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

1                                                  38                                               

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                5                                      2                                        8                                             20                                         2                                             

10                                                254                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

4                                   17                                    50                                      67                                           86                                         20                                           

20                                              333                                           

4                                   17                                    50                                      67                                           86                                         20                                           10                                                254                                              

4                                  10                                  36                                    80                                         160                                     23                                         

Ass Grau G Sub-Total

 

 

SEPFOPE/IG-do Trabalho-Regime Especial 2016) 

M F
Inspector Geral  do Trabalho 1 1

Inspector Geral de Trabalho Regional 5 1 6

Inspector de Primeira 4 4

Inspector de Segundo 6 1 7

Inspector de  Estagiario 3 1 4

8 4 12

27 7 34

B

A

Total

Estagiario

Categória força de trabalho

Categória Grau/Salário

Sexo
Total

A

A

Grau 
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Plano Anual da Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego para 2016  

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Definir estratégias da formação profissional  
Meta Final: Até 2017, pelo menos um total de 3 qualificações nacionais elaboradas e as existentes são revistas 
Indicador de Prestação de Serviços: 100% aplicadas nos 25 centros de formação profissional acreditados  

Programa 1: Reforçar os sistemas nacionais de qualificações e os seus recursos  
(Este programa visa fortificar os sistemas nacionais de qualificações já estabelecidos de modo a poder garantir uma formação qualificada) 

Estabelecer uma rede de formadores nos 
assuntos do ensino técnico-profissional 
com objetivo de rever todas as existentes 
qualificações  

Rede estabelecida contando com os formadores 
existentes e as qualificações revistas 

Relatórios da SEPFOPE  - Todos os formadores 
existentes  

SEPFOPE  BS INDMO 1,5    1,5 

Rever o guia de qualificações nacionais 
aos 25 centros de formação profissional 
acreditados  

Pelo menos todas as qualificações são revistas e 
os fornecedores de formação profissional rece-
bem informações acercas das novas regras de 
qualificações  

Relatórios da SEPFOPE  - 25 centros de FP 
acreditados 

SEPFOPE  BS INDMO  1,5    1,5 

Reunir a cada trimestre com os membros 
da Comissão Executiva do INDMO sobre 
todas as subcomissões das industrias  

Reuniões realizadas e as qualificações desen-
volvidas são aprovadas e suguem para o pro-
cesso de implementação    

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015: 2 reuni-
ões realizadas 

4 reuniões SEPFOPE BS INDMO 30    30 

Desenvolver qualificações nacionais em 
áreas como deficiência, marítima e agri-
cultura (pescas, horticultura e pecuária) 

Pelo menos 3 qualificações desenvolvidas e são 
implementadas nos centros de formação profis-
sional  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 51 quali-
ficações  

3 qualificações  SEPFOPE  BS  INDMO  2    2 

Desenvolver métodos de ensino da 
pedagogia 

Pelo menos 3 métodos de ensino são elabora-
dos e implementados em prática pelos centros 
de formação profissional  

Relatórios da SEPFOPE -  3 métodos  SEPFOPE  BS INDMO  2    2 

Elaborar os termos de referência no 
âmbito da adesão ao licenciamento sobre 
os níveis de qualificações apresentados 
por trabalhadores estrangeiros. 
 

Pelos menos 3 consultas públicas são realizadas  
e os termos de referência são elaborados  

Relatórios da SEPFOPE  - Regras de operaciona-
lização encontram-se 
em vigor  

SEPFOPE  BS INDMO  2    2 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 39 

Programa 2: Alinhar as atividades de formação profissional às necessidades do mercado de trabalho  
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(O programa visa formar os recursos humanos qualificados para posteriormente inseri-los nas indústrias locais) 

Realizar a análise aos sectores produti-
vos  

A análise realizada e disseminadas as informa-
ções  

Relatórios da SEPFOPE  - Todos os sectores 
potenciais identificados  

SEPFOPE BS INDMO 2,5    2,5 

Organizar semináriospara socializar os 
programas na qualidade de formação 
profissional e reforçar as ligações entre 
os centros de formação profissional e as 
indústrias 

Pelo menos 3 seminários contando com 100 
indústrias e 25 centros de formação profissional 
acreditados. 

Relatórios da SEPFOPE  - 100 indústrias e 25 
centros de formação 
profissional acreditados  

SEPFOPE  BS INDMO 4    4 

Desenvolver revista trimestral com as 
informações sobre os sistemas nacionais 
de qualificações  

Pelos menos 1,000 cópias impressas  Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
4 publicações  

1,000 exemplares  SEPFOPE BS INDMO  4    4 

Produzir suportes comunicativos impres-
sos sobre os sistemas nacionais de 
qualificações 

Pelo menos 1,000 cópias de panfleto e 500 
cópias de booklet 

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
Em processo  

1,000 cópias de panfle-
to e 500 cópias de 
booklet  

SEPFOPE BS  INDMO 2    2 

Organizar o Concurso Nacional de Apti-
dões  

Este evento conta com 20 competidores, 100 
convidados/observadores  

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
A acontecer em Outu-
bro 

1 concurso  SEPFOPE  TP INDMO     100 100 

Participar no Concurso Internacional de 
Aptidões no âmbito de ASEAN  em Malá-
sia  

Pelo menos 2 vencedores do concurso nacional, 
e 10 participantes do governo, centros de forma-
ção e indústrias 

Relatórios da SEPFOPE   - 
 

1 concurso  SEPFOPE  TP INDMO     50 50 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 162.5 

Objetivo Geral 2: Compromisso nacional com a formação profissional    
Meta Final: Até 2017, pelo menos um total de 2,500 jovens beneficiam de formação profissional 
Indicador de Prestação de Serviços: 100% dos jovens matriculados recebem formação de qualidade 

Programa 1: Programa de Apoio à Formação Profissional: Apoiar os centros de formação profissional acreditados, registados e comunitários 
(Os centros de formação profissional acreditados, registados e comunitários recebem apoio para exercer as suas funções em atribuir formação qualificada aos formandos) 

Apoiar os centros de formação profissio-
nal no desenvolvimento de recursos 
humanos timorenses  

Pelo menos 1 centro acreditado cujo Centro 
Nacional de Emprego e Formação Profissional 
Tibar, encontra-se apoiado  

 
 

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
- 2 centros de FP 
acreditados  
- 3 centros de FP 
registados  
- 11 centros de FP 
comunitários  

1 centro de FP acredi-
tado;  
 
 

SEPFOPE FDCH  DNAFOP      

 Pagamento ao pessoal do Centro Nacional de 
Emprego e Formação Profissional, Tibar com o 
total de 70 pessoas incluindo os custos de funci-

Relatórios da SEPFOPE   Junho 2015:  
70 pessoas 

70 pessoas  SEPFOPE  TP  DNAFOP     384 384 
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onamento e equipamentos 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 384 

Programa 2: Programa Nacional de Estágio – Pretende-se com este, inserir os jovens graduados nos estabelecimentos industriais para obterem experiência teórico-prática.  
(Os graduados obtêm conhecimentos industriais) 

Inserir os jovens graduados dos centros 
de formação profissional nas indústrias.  

153 graduados recebem o programa nacional de 
estágio  

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015: 
292jovens estagiários 

153 
estagiários.  

SEPFOPE FDCH  DNAFOP      

Total do Programa 2:  

Objetivo Geral 3: Criar oportunidades de emprego  
Meta Final: Até 2017, pelo menos um total de 850 desempregados encontram trabalho 
Indicador de Prestação de Serviços: pelo menos 35% do total 2,500 matriculados, encontram-se a trabalhar 

Programa 1: Programa de Emprego no Exterior na óptica de ampliar as experiências dos trabalhadores timorenses nos mercados internacionais 
(Os desempregados timorenses têm acesso ao mercado exterior) 

Os serviços em função do CEOP forne-
cem informações aos clientes relevantes 

Pelo menos 6,000 clientes registados em função 
dos serviços do CEOP são informados acerca 
das oportunidades quer de formação profissional 
ou de emprego 

Relatórios da SEPFOPE  Junho  
2015: 
7,087 beneficiários 

6,000 beneficiários  SEPFOPE BS DNE  2    2 

Sessões de aconselhamento profissional  Pelo menos 80 escolas secundárias com o total 
de 6,000 estudantes recebem informações 
acerca das necessidade do mercado de trabalho  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 23 esco-
las  

80 escolas, e 6,000 
beneficiários  

SEPFOPE  BS DNE 2    2 

Exposição de carreira profissional para 
estudantes 

Pelo menos 12,000  estudantes finalistas das 
escolas secundárias recebem informações 
acerca do mercado de trabalho e o que o mesmo 
requer no que se respeita às aptidões  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 3,524 
estudantes 

12,000 beneficiários  SEPFOPE TP DNE     360 360 

Capacitação de Mão-de-Obra para traba-
lhar na Coreia do Sul ao abrigo do acordo 
bilateral entre Governo de Timor-Leste e 
Governo Coreano 

Pelo menos 1,500 estudantes matriculados e 
recebem formação em língua coreana  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
1,654 matriculados 

1,500 beneficiários  SEPFOPE FDCH  DNE      

 Pelo menos 500 candidatos são selecionados 
para serem lançados às industrias coreanas  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 139 
beneficiários 

500 beneficiários  SEPFOPE BS DNE 43    43 

Apoiar os trabalhadores timorenses em 
Coreia do Sul e Austrália por via de 
serviços prestados pelos adidos de traba-
lho  

Assistir os trabalhadores timorenses em Coreia 
do Sul e Austrália de modo a garantir a sua boa 
prestação de serviço nas industrias internacio-
nais 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
Austrália: 115 pessoas 
(25 pessoas em Hote-
laria e Turismo, e 90 
pessoas em horticultu-
ra) 

Austrália: 350 pessoas 
e Coreia do Sul: 500 
pessoas  

SEPFOPE  BS DNE 144    144 
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Acompanhar os candidatos timorenses 
em áreas de Hotelaria e Turismo, Agricul-
tura para as industrias australianas 

Pelo menos 350 candidatos são selecionados 
para serem lançados às industrias australianas e 
acompanhados pela equipa em serviço  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 115 
beneficiários 

350 
beneficiários  

SEPFOPE BS DNE 10    10 

PDT – Pre Departure Training aplicado 
aos candidatos prontos a serem lançados 
para industrias australianas  

Pelo menos 350 candidatos recebem formação 
no âmbito de PDT 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 115 
beneficiários  

350 beneficiários  SEPFOPE  FDCH DNE      

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $  561 

Programa 2: Programa de Emprego Rural – Criação de emprego temporário e construção de vias de comunicação com vista a potencializar o emprego nas comunidades 
(Os beneficiários rurais têm acesso a educação, saúde e comércio  através das condições criadas pelo programa) 

1. Construção de estradas rurais  
2. Reabilitação de estradas rurais 
3. Manutenção de estradas rurais  
4. Saneamento público 
5. Turismo comunitário (em coordenação 
com Ministério do Turismo, e esta ativi-
dade é dirigida nas áreas rurais para criar 
campo de trabalho, e os beneficiários são 
formados em gestão empresarial) 
6. Construção de casas para os carenci-
ados 

7 projetos de manutenção de estradas rurais;  
6 projetos de reabilitação de estradas rurais;  
3 projetos de abertura de estradas rurais;  
2 projetos de construção de valetas;  
4 projetos de turismo comunitário;  
60 projetos de implementação direta (Mão de 
Obra Intensiva)  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 23 proje-
tos em 12 municípios 
incluindo a  ZEESM de 
Oe-cusse 

22 projetos de constru-
ção física e 60 projetos 
de implementação 
direta 

SEPFOPE TP DNE    7,378 7,378 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 7,378 

Programa 3: Programa de Autoemprego – Criação de pequenas indústrias/empreendedorismo 
(Os desempregados, graduados, grupos deficientes recebem apoio para criação de negócios) 

Apoiar os desempregados interessados 
em empreendedorismo e formação em 
gestão dos negócios  

Pelo menos 58 propostas são aprovadas e 
implementadas em 12 municípios incluindo a  
ZEESM de Oe-cusse  contando com o total 
estimativo de 442benificiários 

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
40 propostas e 512 
beneficiários  

58 propostas com 442 
beneficiários 

SEPFOPE TP DNE    580 580 

Formação técnica e apoio do kit de fer-
ramentas aos jovens graduados dos 
centros de formação profissional acredi-
tados, registados e comunitários espa-
lhados em 12 municípios incluindo a 
ZEEMS de Oe-cusse 

Pelo menos 10 grupos de jovens recebem apoio 
do kit de ferramentas para iniciarem o negócio 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 6 propos-
tas  

10 propostas  SEPFOPE  TP FEFOP    100 100 

Formação técnica e apoio do kit de fer-
ramentas aos jovens graduados dos 
centros de formação profissional acredi-
tados  

14 propostas são avaliadas e aprovadas  Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 6 propos-
tas  

14 propostas  SEPFOPE TP DNE    70 70 
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Apoiar os grupos deficientes interessados 
em empreendedorismo e formação em 
gestão dos negócios  

10 propostas são avaliadas e aprovadas  Relatórios da SEPFOPE   Junho 2015: 2 propos-
tas  

10 propostas  SEPFOPE TP DNE    50 50 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 800 

Objetivo Geral 4: Conselho Nacional do Trabalho – Socializar o conteúdo da Lei do Trabalho n.º4/2012 e as suas funções  
Meta Final: Até 2017, pelo menos um total de 250 estabelecimentos comerciais com total de 3,450 trabalhadores são informados acerca da Lei do Trabalho n.º4/2012 
Indicador de Prestação de Serviços: pelo menos 100% do total 250 estabelecimentos comerciais com total de 3,450 trabalhadores são informados  

Programa 1: Implementação da Lei do Trabalho n.º4/2012 de Timor-Leste através de CNT, e CAT 
(Os empregadores, trabalhadores, sociedade civil recebem informações acerca das funções de CNT e CAT) 

Promover e elevar os conhecimentos dos 
empregadores, trabalhadores, sociedade 
civil e comunidade envolvente sobre as 
funções de CNT e CAT através de 4 
sessões de seminário  

Pelo menos 400 participantes são informados 
sobre as devidas funções  

Relatórios da SEPFOPE   Junho 2015: 189 
participantes  

400 participantes  SEPFOPE BS SACNT 5    5 

 Pelo menos os 120 membros do CAT recebem 
subsídio conforme indicado  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 00 mem-
bros  

120 membros  SEPFOPE  TP  SACNT    20 20 

Recolher os dados para a revisão sobre o 
padrão do salário mínimo nacional em 12 
municípios incluindo a ZEESM de Oe-
cusse  

Dados recolhidos dos 12 municípios incluindo a 
ZEESM de Oe-cusse  

Relatórios da SEPFOPE  - 12 municípios e 
ZEESM de Oe-cusse 

SEPFOPE  BS SACNT 23,3    23,3 

Reforçar a relação com as indústrias de 
forma sustentável garantindo as obriga-
ções e direitos dos empregadores e 
trabalhadores  

Pelo menos 250 empresas timorenses e estran-
geiras com o total de 3,000 trabalhadores timo-
renses e estrangeiros recebem informações 
sobre o padrão do salário mínimo nacional 

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015: 146 
empresas com 1,989 
trabalhadores  

250 empresas com 
3,000 trabalhadores  

SEPFOPE BS DNRT 7,3    7,3 

Socializar as convenções da OIT nº. 110 
(Condições de Emprego dos Trabalhado-
res em Fazendas) e nº. 111 (Discrimina-
ção em Matéria de Emprego e Ocupação) 
ratificadas por Timor-Leste  

Pelo menos 50 participantes recebem informa-
ções acerca das convenções 

Relatórios da SEPFOPE  -  50 participantes  SEPFOPE BS SACNT 3,7    3,7 

Comemorar o dia mundial de trabalho, 1 
de Maio e realizar 1 seminário no âmbito 
das relações do trabalho  

Comemoração realizada, assim como o seminá-
rio contando com 300 benificiários compostos 
por trabalhadores e empregadores.  

Relatórios da SEPFOPE   Junho 2015: 
Evento realizado 

300 benificiários com-
postos por trabalhado-
res e empregadores 

SEPFOPE  BS DNRT  10    10 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 69.3 

Programa 2: Aplicar o sistema nacional das disputas laborais 
(Todos os beneficiários usufruem do programa da proteção) 

Realizar visitas no âmbito da proteção Pelo menos 1,000 empresas contribuem no Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 793 1,000 empresas timo- SEPFOPE  BS DNRT 7,3    7,3 
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das relações do trabalho entre os empre-
gadores e trabalhadores  

processo da recolha de dados relatando o total 
de trabalhadores timorenses e estrangeiros em 
cada estabelecimento comercial, e casos para 
disputas.  

empresas com 5,716 
trabalhadores  

renses e estrangeiras  

Realizar 12 seminários em 12 municípios 
no âmbito das relações do trabalho e 
socialização do código de trabalho 
nº4/2012 

12 seminários realizados sobre a relação indus-
trial e assim como a socialização do código de 
trabalho nº4/2012  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 441 
participantes  

1,200 participantes  SEPFOPE  BS DNRT  6    6 

Resolução das disputas laborais  Pelo menos são registados 300 casos compos-
tos por casos resolvidos, processados, cancela-
dos e arbitrários.  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 
112 casos registados  

300 casos registados  SEPFOPE  BS  DNRT  7,3    7,3 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 20.6 

Programa 3: Cooperação com o Governo da Indonésia sobre o pagamento de subsídios aos ex-funcionários  

Implementação do acordo ‘’Senior Offici-
als Meeting’’ (SOM) entre Timor-Leste e 
Indonésia  

Pelo menos 12,931 ex-funcionários recebem os 
subsídios disponibilizados pelo Governo de 
Indonésia 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
- THT ASABRI: 5 
pessoas 
- NTIP ASABRI: 4 
pessoas 
- NTIP PNS: 55 pes-
soas 
- TAPERUM: 5 pesso-
as  
- JAMSOSTEK: 4 
pessoas  

12,931 beneficiários SEPFOPE  TP DNRT     10 10 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 10 

Objetivo Geral 5: Promoção do Trabalho Digno– Publicar e promover os regulamentos vigentes na Lei do Trabalho n.º4/2012 
Meta Final: Até 2017, pelo menos um total de  visitas 2,240realizadas aos estabelecimentos comerciais  
Indicador de Prestação de Serviços: pelo menos 100% do total 2,240 visitas  realizadas aos estabelecimentos comerciais  

Programa 1: Publicar e promover os regulamentos vigentes na Lei do Trabalho n.º4/2012 
(Toda a população timorense tem conhecimentos acerca dos regulamentos da Lei do Trabalho) 

Promover e elevar os conhecimentos dos 
empregadores, trabalhadores, sociedade 
civil e comunidades no território de Timor-
Leste 

Realizar pelo menos 26 sessões de socialização 
de informações aos beneficiários  

Relatórios da SEPFOPE  Junho  
2015:  
5 postos administrati-
vos com 570 partici-
pantes  

26 seminários  SEPFOPE  BS IGT  38    38 

Realizar publicidade sobre os assuntos 
relacionados a Segurança e Saúde no 

Produzir pelo menos 500 panfletos, e um Billbo-
ard. 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  400 
panfletos, 1 cartaz e 

500 panfletos e 1  
Billboard 

SEPFOPE BS IGT  20    20 
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Trabalho e Trabalho Infantil  400 autocolantes 
produzidos.  

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 58 

Programa 2: Assegurar o cumprimento da Lei do Trabalho conforme decreta nos seus regulamentos vigentes na área do trabalho  
(Todos os estabelecimentos comercias cumprem aos regulamentos vigentes do trabalho) 

Realizar visitas de inspeção do trabalho 
nos domínios de:  
- Promoção de melhoria das condições 
no local de trabalho;  
- Prevenção de riscos profissionais no 
local de trabalho;  
- Colocação, emprego e proteção do 
desemprego, migração e trabalho  de 
estrangeiros;  
- Segurança social e proteção social 

Pelo menos 2,200visitas realizadas aos estabe-
lecimentos comerciais  

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015: 
566visitascom 2,002  
7,655 trabalhadores  

2,200 visitas SEPFOPE  BS IGT  31    31 

Realizar inspeção do trabalho conjunta 
em termos interministeriais sob os 
comerciantes e trabalhadores estrangei-
ros ilegais.  

Pelo menos 40 visitas aos estabelecimentos 
comerciais 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
A realizar no terceiro 
trimestre  

40 
visitas  

SEPFOPE  BS  IGT  7    7 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 38 

Programa 3: Comissão nacional contra o trabalho infantil  
(Todos os beneficiários de menor de idade são protegidos) 

Preparar e organizar a reunião ordinária e 
extraordinária da Comissão Nacional 
contra o Trabalho Infantil  

Realizar pelo menos 12 reuniões  Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
1 reunião  

12 reuniões  SEPFOPE BS  IGT  2    2 

Preparar o Plano Nacional contra o Tra-
balho Infantil  

O Plano Nacional contra o Trabalho Infantil é 
aprovado e implementado  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
A realizar no terceiro a 
quarto trimestre  

1 plano nacional  SEPFOPE  BS IGT  2    2 

Realizar a socialização e campanha de 
sensibilização sobre CNTI 

Pelo menos 4 sessões de socialização realiza-
das  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 1 sessão 
realizada no posto 
administrativo de 
Hatulia 

4 sessões  SEPFOPE BS IGT 2    2 

Comemorar o dia mundial do Trabalho 
Infantil  

A comemoração do dia mundial do Trabalho 
Infantil  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: realizado 
no posto administrati-
vo de Maubara 

1 comemoração  SEPFOPE BS  IGT  2    2 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 8 



 

 

 

 

 

Page 118 

 

Programa 4: Reforço legislativo  

Propor a elaboração dos Decretos-Leis 
para regular o sistema de segurança, 
higiene e saúde no trabalho  e para 
regular os termos da contratação domés-
tica 

2 Decretos Leis elaborados, aprovados no con-
selho de ministros e implementados 

Relatórios da SEPFOPE -  2 Decretos Leis elabo-
rados, aprovados pelo 
CdM, e implementados 

SEPFOPE BS  IGT  10    10 

Propor a elaboração do regime jurídico 
de acidentes no local de trabalho e doen-
ça profissional  

Regime elaborado e implementado  Relatórios da SEPFOPE  - Elaboração, aprovação 
e implementação 

SEPFOPE  BS IGT  5    5 

Total do Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 15 

Objetivo Geral 6: Estudos, análises, e disseminação do produto preparado por Observatório do Mercado de Trabalho Nacional (SIMU-WEB) 
Meta Final: Até 2017, pelo menos um total de  visitas 2,240 realizadas aos estabelecimentos comerciais  
Indicador de Prestação de Serviços: pelo menos 100% do total 2,240 visitas realizadas aos estabelecimentos comerciais 

Programa 1: Observar e analisar a base de dados do mercado de trabalho  
(Apoiar os clientes que procuram vagas em formação profissional e emprego) 

Recolher as informações sobre o número 
de vagas de emprego preenchidas, as 
oportunidades do mercado de trabalho e 
os tipos de aptidões requeridas nas 
indústrias.  

As informações são recolhidas e partilhadas com 
as entidades relevantes de formação profissional 
e emprego sobre as oportunidades de mercado 
do trabalho.  

Boletim de informações   Junho 2015: 
7,574 pessoas regis-
tadas no sistema de 
dados, 221 vagas de 
emprego, destas, 
foram 36 posições 
preenchidas.  

Produção de 2 boletins 
com as informações  

SEPFOPE  BS  DNIMT 0,5    0,5 

Realizar a pesquisa de empresas existen-
tes e que tipo de aptidões são necessári-
as  

Pesquisa realizada e informações disseminadas  Livro  Junho 2015:  
Livro publicado  

Empresas e tipos de 
aptidões identificados  

SEPFOPE  BS DNIMT 9    9 

Realizar a pesquisa dos graduados 
(Tracer Study) 

Pesquisa realizada e informações disseminadas  Livro  Junho 2015:  
Livro publicado  

Graduados identifica-
dos  

SEPFOPE  BS  DNIMT 9    9 

Realizar o estudo de impacto aos traba-
lhadores timorenses beneficiados do 
programa de cooperação entre o Gover-
no de Timor-Leste e o Governo de Coreia 
do Sul, assim com o Governo de Austrá-
lia  

Estudo concluído e as informações divulgadas  Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
Foi estabelecida 
equipa, e elaborado o 
conceito do programa 

Casos identificados  SEPFOPE  TP DNIMT    50 50 

Realizar o estudo de impacto aos benefi-
ciários do programa de emprego rural  

Estudo concluído e as informações divulgadas  Relatórios da SEPFOPE   Junho 2015:  
Foi estabelecida a 
equipa, e elaborado o 
conceito do programa  

Casos identificados  SEPFOPE  BS  DNIMT 10    10 
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Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 78.5 

Programa 2: Desenvolvimento de Base de Dados (SIMU-WEB) 
(aperfeiçoar o sistema de informação do mercado de trabalho) 

Aperfeiçoar o sistema da coleção de 
dados  

Sistema SIMU-WEB aperfeiçoado  Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
Sistema aperfeiçoado  
 

Uso adequado do 
sistema  

SEPFOPE   DNIMT       

Atualizar o sistema de informações do 
mercado de trabalho no SIMU-WEB 

Sistema de informações atualizado  Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
Sistema atualizado 

Uso adequado do 
sistema  

SEPFOPE   DNIMT      

Prever formação aos usuários em CEOP 
espalhado por municípios  

Formação realizada aos usuários dos 7 CEOP  Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: formação 
realizada aos usuários 
dos municípios de 
Baucau, Manufahi, 
Ermera e Bobonaro 

Os usuários do sistema 
são formados  

SEPFOPE  BS DNIMT  1,4    1,4 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 1.4 

Objetivo Geral 7: Inspeção e auditoria interna 
Meta Final: Até 2017, pelo menos todos os órgãos, serviços e organismos da SEPFOPE são inspecionados e fiscalizados para assegurar uma boa gestão interna quer a níveis de programas e financiamentos  
Indicador de Prestação de Serviços: O sistema de apoio e controlo interno é implementado em todos os órgãos da SEPFOPE  

Programa 1: Inspecionar, fiscalizar e reforçaros serviços por direções gerais e nacionais  
(Pretende-se com esta iniciativa de reforçar os serviços públicos na sua gestão de atividades e orçamental) 

Inspecionar e fiscalizar os serviços de 
todos os órgãos da SEPFOPE ditos na 
orgânica da SEPFOPE no Decreto Lei n.º 
27/2015 de 19 de Agosto  

São inspecionados, fiscalizados e reforçados:  

 2 direções gerais  

 8 direções nacionais  

 1 secretariado de apoio ao conselho 
nacional de trabalho e ao conselho 
de arbitragem do trabalho  

 gabinete de apoio jurídico  

Relatórios da SEPFOPE  -  2 DG 
8 DN 
1 Secretariado 
1 GJ 

SEPFOPE  BS GIA 30    30 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 30 

Objetivo Geral 8: Apoiar os serviços descentralizados no âmbito da formação profissional e emprego nos restantes municípios  
Meta Final: Até 2017, os 11 municípios são apoiados  
Indicador de Prestação de Serviços: Todos os municípios apoiados prestam serviços no âmbito de formação profissional e emprego  

Programa 1: Programa de descentralização de serviços no âmbito de formação profissional e emprego  
(Este programa tem por objetivo de informar aos clientes na procura de formação profissional e emprego sobre os programas da SEPFOPE) 

Descentralizar os serviços de carateres 
formação profissional e emprego nos 
municípios de:  

Os serviços descentralizados reportam que pelos 
menos 6,000 clientessão registados naseguinte 
categoria: 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
- 7,087 pessoas regis-
tadas (4,301 homens e 

6,000 clientes SEPFOPE  BS SEPFOPE  126    126 
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Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-
lima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, 
Manufahi, Viqueque 

- Clientes à procura de formação profissional;  
- Clientes à procura de emprego 

2,786 mulheres); 
- 4,403 pessoas acon-
selhadas (2,245 
homens e 2,158 
mulheres) 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 126 

Objetivo Geral 9: Gestão corrente  
Meta Final: Até 2017, todos os serviços de apoio para os fins de formação  profissional, emprego e área do trabalho são assistidos  
Indicador de Prestação de Serviços: Todos os apoios de carácter material e operacional são apoiados a 100% 

Programa 1: Programa de apoio aos serviços de formação profissional, emprego e área do trabalho  
(Este programa tem por objectivo de apoiar os serviços no âmbito de formação profissional, emprego e área do trabalho) 

Viagens locais para apoiar, monitorizar e 
avaliar os serviços descentralizados em 
formação profissional, emprego e área do 
trabalho  

São realizadas 47 viagens aos 10 municípios e 
ZEESM de Oecusse para apoiar, monitorizar e 
avaliar os serviços em relação a formação pro-
fissional, emprego e área do trabalho 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
20 viagens realizadas 

47 viagens SEPFOPE  BS DNAF 209    209 

Viagens ao estrangeiro  São realizadas 2 viagens a Coreia do Sul, e 
Austrália para acompanhar por sistema de moni-
torização e avaliação os progressos dos traba-
lhadores timorenses em áreas de horticultura, 
hotelaria & turismo, agricultura, pescas e fábri-
cas. 1 viagem realizada à Indonésia no âmbito 
de Acordo Bilateral (ex-funcionários) 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015: 
1 viagem realizada à 
Austrália 
1 viagem realizada a  
Coreia do Sul  
1 viagem a Indonésia 
no âmbito do Acordo 
Bilateral  

3 viagens  SEPFOPE  BS  DNAF  73    73 

Formação profissional e seminários  Pelo menos 76 seminários realizados no âmbito 
de formação profissional, emprego e área do 
trabalho (socialização de Lei do Trabalho, Lei da 
Greve, DL do Salário Mínimo, e Lei da Execução 
do OGE) a 12 municípios e ZEESM de Oe-cusse  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
12 seminários  

76 seminários SEPFOPE  BS  DNAF  63    63 

Encargos de instalação  Pelo menos as despesas como eletricidade, 
Internet, telefone, água, serviços pré-pagos são 
assistidas  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
Edifício da SEPFOPE 
e KSLP.  

2estabelecimentos SEPFOPE  BS  DNAF  197    197 

Arrendamento de propriedades  As despesas como arrendamento de proprieda-
des em Austrália, Coreia do Sul, e edifícios dos 
serviços descentralizados da SEPFOPE em 11 
municípios 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
1 propriedade em 
Austrália;  
1 propriedade em 
Coreia do Sul;  
11 municípios;  

14 propriedades  SEPFOPE  BS  DNAF  35    35 

Combustíveis de operações de veículos  Pelos menos 42 veículos e 100motorizadas são Relatórios da SEPFOPE Junho 2015: 42 veículos SEPFOPE BS  DNAF  121    121 
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assistidos  41 veículos 
100 motorizadas  

100 motorizadas   
 

Manutenção de veículos  Pelos menos 42 veículos e 100 motorizadas são 
assistidos 

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
41 veículos  
100 motorizadas   

42 veículos 
100 motorizadas   
 

SEPFOPE BS DNAF  193    193 

Seguro, rendas, e serviços  Pelo menos as despesas de aluguer dos 25 
veículos para os fins de  
Programa de Autoemprego 
Programa de Emprego Rural e Programa de 
Exposição de Carreira Profissional são assistidas  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
20 veículos  

25veículos SEPFOPE  BS DNAF  121    121 

Material e fornecimentos de escritórios  Pelo menos os materiais de apoio aos escritórios 
são fornecidos em seguintes divisões:  
- Gabinete do Secretário de Estado;  
2 Direção Geral; 9 Direções Nacionais; 1 GIA; 1 
GAJ; 11municípios  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
- Gabinete do SE 
- 1 DG 
- 8 DN 
- 1 GAJ 

25 divisões SEPFOPE  BS  DNAF  160    160 

Material e fornecimentos operacionais  Pelo menos as despesas como fardas, materiais 
de limpezafornecidos a seguintes divisões são 
assistidos:  
Gabinete do Secretário de Estado; 2 Direção 
Geral; 9 Direções Nacionais; 1 GIA; 1 GAJ; 11 
municípios  

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
- Gabinete do SE 
- 1 DG 
- 8 DN 
- 1 GAJ  

25 divisões SEPFOPE  BS DNAF  119    119 

Combustíveis para geradores  Pelo menos as seguintes entidades CNFP Beco-
ra e 12municípiostêm acesso aos serviços pre-
vistos  

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
- Edifício da SEPFO-
PE  
- 5 CEOP 

13 divisões SEPFOPE  BS  DNAF  3    3 

Manutenção de equipamentos e edifício  Pelo menos as despesas como manutenção de 
AC e manutenção de edifício da SEPFOPE e 
edifícios municipais  

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
- manutenção do 
edifício de Baucau;  
- 6 quadros de entida-
de em Edifício da 
SEPFPE e 5 CEOP;  
- manutenção de 
edifício da SEPFOPE  

13 edifícios  SEPFOPE  BS  DNAF  46    46 

Serviços operacionais  Pelo menos outras despesas relevantes aos 
serviços da SEPFOPE(de carácter contingente) 
são asseguradas nas seguintes divisões:  
Gabinete do Secretário de Estado;  
2 Direção Geral; 9 Direções Nacionais; 1 GIA; 1 
GAJ; 11 municípios 

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
- Gabinete do SE 
- 1 DG 
- 8 DN 
- 1 GAJ 

25 divisões  SEPFOPE  BS  DNAF  179    179 
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Assistência técnica  - Que todos os 8 assessores recebem o salário  
- Serviços de segurança prestados por Compa-
nhia Guardamor em três estabelecimentos: 
SEPFOPE e KSLP 
- Que todos os 118 contratados de apoio aos 
serviços de formação profissional e emprego, e 
da área do trabalho recebem salário 
 

Relatórios da SEPFOPE  Junho 2015:  
- 8 assessores   
- 3 estabelecimen.  
- 118 contratados  

8 asses;  
2 estab.;  
118 contratados 
 

SEPFOPE BS DNAF 650    650 

Serviços de tradução Pelo menos serviços de tradução são assistidos  Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
- Tradução do formato 
por parte do GAJ de 
forma melhor contribu-
ir para elaboração de 
relatório internacional  

10 traduções SEPFOPE  BS  DNAF  11    11 

Outros serviços diversos  Publicidade, manutenção de equipamentos de 
informática, serviços de limpeza, serviços de 
catering, fotocópias a seguintes divisões:  
Gabinete do Secretário de Estado; 2 Direção 
Geral; 9 Direções Nacionais; 1 GIA; 1 GAJ; 11 
municípios 

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
- Gabinete do SE; 1 
DG; 8 DN; 1 GAJ 

25 divisões SEPFOPE  BS  DNAF  221,7    221,7 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 2,401.7 

Objetivo Geral 10: Capital menor  
Meta Final: Até 2017, pelo menos os escritórios de novas direções nacionais e direções municipais encontram-se equipados  
Indicador de Prestação de Serviços: todos os escritórios encontram-se a 100% equipados  

Programa 1: Equipar os escritórios dos serviços descentralizados  
(Esta iniciativa tem por objetivo de equipar os escritórios dos serviços descentralizados) 

Capital menor  Pelo menos as despesas de mobiliários para os 
escritórios em direções nacionais e municipais 
são assistidas  

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
- 1 veículo  
- 25 motorizadas 
- 6 computadores  
- 77 máquinas para 
cortar pedras 

direções nacionais e 
municipais  

SEPFOPE  CM DNA  10   10 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 10 

Objetivo Geral 11: Capital de desenvolvimento 
Meta Final: Até 2017, pelo menos 2 centros de formação profissional em áreas de construção civil são estabelecidos por municípios  
Indicador de Prestação de Serviços: 100% construções de centros de formação profissional em construção civil são realizadas 
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Programa 1: Programa de descentralização de apoio à Formação Profissional  
(Esta iniciativa tem por objetivo de apoiar os jovens espalhados a acederem programa de formação profissional) 

Construção dos centros de formação 
profissional:  
- Reapropriação em Viqueque e Oecusse  

Pelos menos 2 centros de formação profissional 
são construídos  

Relatórios da SEPFOPE Junho 2015:  
Viqueque e Oe-cusse  

2 centros de FP SEPFOPE  CD DNA    300  300 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 300 

Total SEPFOPE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 12,491 
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Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça  

Papel  

Orçamento 

O Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça tem um 

Orçamento de 664 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça apresenta para 

2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 148 pessoas, composto por 32 funcionários per-

manentes, 10 de cargo de direcção e chefia e 32 vagas em processo de recrutamento. A projecção para 

o período de 2016-2018 é de cerca de 74 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação 

política. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        -     -       -         7          2          9           12           5            17          -         2           2            2           1            3             -           1            1               21           11          32              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         6          2          8           8            3            11          -         1           1            -        -         -          -           -         -            14           6            20              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           4            2            6            -         1           1            -        -         -          -           1            1               5             4            9                

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         2           1            3             -           -         -            2             1            3                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 1        -     1          2        -       2            9          5          14         12           5            17          1           3           4            2           1            3             -           1            1               27           15          42              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        2        -       2            1          -        1           -         -         -          -            3             -         3                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         1          3          4           -          -         -         1           1           2            -          -            2             4            6                

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 1        -     1          2        -       2            2          3          5           -          -         -         1           1           2            -        -         -          -           -         -            6             4            10              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

6                                   6                                      4                                        1                                             9                                           4                                             

 MINISTRO DE ESTADO, COORDINADOR DOS ASSUNTOS ADMINISTRAÇÃO  E JUSTIÇA (MECAAJ-IGE)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

6                                   9                                      18                                      18                                           13                                         7                                             3                                                  74                                               

7                                  8                                    18                                    18                                         13                                       7                                           

2                                                  32                                               

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau G Sub-Total

3                                                  74                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

6                                   9                                      18                                      18                                           13                                         7                                             

3                                                74                                             
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Plano Anual do Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF  Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç  
Total 

BS 
 

CM 
 

CD TP 

Objetivo Geral 1: Construção de uma Administração Pública, assente na valorização dos recursos humanos e formação de gestores de alto nível, na informação e nas novas tecnologias de informação e comunicação, bem como no 
reforço do municipalismo e da promoção do desenvolvimento local e regional. 

Programa 1: Reforma da Administração Pública 
Objetivos específicos: a) Uma Função Pública efetiva; b) Um funcionalismo público competente; c) Uma função pública sustentável 

Elaborar iniciativas legislativas em matéria de 
reforma do regime de Avaliação de Desempenho 
dos funcionários públicos e demais agentes da 
Administração Pública. 

Número de diplomas legislados em 
matéria de Avaliação de Desempe-
nho  

Jornal da República  
 

- Legislados 1 a 
2 diplomas  

Comissão da 
Função 
Pública 

OGE  25     25 

Produzir e distribuir pela administração Local 
manuais e normas de procedimentos administrati-
vos gerais e comuns na Administração Pública. 
Coletânea de Legislação produzida (Decretos do 
Governo, Decretos-Lei e Leis do Parlamento Naci-
onal) de 2002 até ao momento. 

Número de exemplares produzidos e 
distribuídos pela Administração 
Direta e Indireta 

Produção de exempla-
res 

Em 2015, produzi-
dos 2000 exempla-
res de uma Cole-
tânea de Legisla-
ção produzida 
entre Julho de 
2012 e Julho de 
2015 

5 000/ 10 000 
exemplares 

MECAAEJ, 
MAE, SEFI 

OGE  100 7.5    107.5 

Racionalizar e simplificar as rotinas nos procedi-
mentos administrativos na Administração Pública 
central e ao nível local. 
Implementar um programa de simplificação admi-
nistrativa que elimine circuitos e procedimentos 
inúteis, priorizando os serviços e departamentos 
mais intensamente procurados pelos cidadãos. 

- Será aprovado o quadro jurídico 
específico para o sistema e procedi-
mentos Administrativos para a Admi-
nistração Direta e Indireta 
- Assegurar a uniformização Admi-
nistrativa em todos os organismos da 
Administração Direta e Indireta 

- Diplomas Ministeriais 
Regulamentos publi-
cados no Jornal da 
República 

 Uniformização 
de procedimen-
tos em todo o 
funcionalismo 
público 

Comissão da 
Função 
Pública, SEFI 

OGE  32    32 

Introduzir o planeamento estratégico e da gestão 
por objetivos a todos os níveis 

- Nr. de funcionários capacitados 
- Nr. de municípios abrangidos  

 73 funcionários 
capacitados 

- 73 
- 12 

SEFI, CFP, 
MAE 

OGE  50    50 

Modernizar a gestão dos recursos humanos na 
Administração Pública e investir na formação e 
valorização dos RH do Estado  

- Ações de capacitação em Indução 
Geral aos novos funcionários Públi-
cos ao nível nacional realizadas 
- nr. de gestores e chefes departa-
mento municipais capacitados 

  
 

- Ações realiza-
das 
- 100 Gestores 
e chefes de 
Departamento 

Comissão da 
Função 
Pública, MAE 
- 
DNMA,SEFI, 

OGE  24 7.5   31.5 
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- autoridades dos municípios  capaci-
tadas 
- funcionários dos Municípios capaci-
tados 

- 200 Autorida-
des Municipais 
- 60 Funcionári-
os municipais 

INAP, FDCH 

Implementar um sistema de avaliação de desem-
penho dos servidores públicos que atenda à reali-
zação de objetivos e sirva de suporte a um sistema 
de desenvolvimento na carreira (promoção e pro-
gressão) baseado no mérito profissional com a 
justa contrapartida que sirva de estímulo 

Elaborar as iniciativas legislativas 
consideradas necessárias para a 
concretização das recomendações 
dos relatórios elaborados em matéria 
de reforma do regime de avaliação 
do desempenho dos funcionários e 
agentes da Administração Pública; 

Jornal da República  Legislado 1 a 2 
diplomas sobre 
esta matéria 

Comissão da 
Função 
Pública 

OGE  40    40 

Reformar e capacitar o Instituto Nacional de Admi-
nistração Pública (INAP), transformando-a num 
instituto de formação, investigação e inovação na 
área da administração pública 

- Nr. de gestores e chefes departa-
mentos municipais 
Capacitados 
- Nr. de Dirigentes médios capacita-
dos 
 - Centro de Excelência na capacita-
ção de todo o funcionalismo púbico. 

 Em 2015, deu 
inicio à construção 
do novo edifício 

- 100 Gestores 
capacitados 
- 180 Dirigentes 
médios  

MAE, 
MECAAEJ, 
FDCH 

OGE  35    35 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 321  

Programa 2: Descentralização Administrativa e Poder Local 
Objetivos específicos: Será assegurada a desconcentração de serviços da Fase da Pré-Desconcentração Administrativa para a fase de Desconcentração Administrativa 

Desenvolver ações e iniciativas públicas visando o 
desenvolvimento institucional dos Municípios, a 
capacitação dos seus recursos humanos, técnicos 
e financeiros. 

12 pessoas dos municípios vão ser 
capacitadas na área da gestão 
financeira. 
 

Jornal da República 
Relatório das ações 
de capacitação 

 12 funcionários 
capacitados no 
total dos 12 
municípios. 

MAE, MF, 
CFP, MECA-
AEJ, MAE, 
FDCH 

OGE  100    100 

Desenvolver mecanismos eficazes de coordenação 
estratégica em matéria de descentralização da 
administração periférica do estado e da coordena-
ção territorial das políticas públicas para a realiza-
ção dos interesses das comunidades 

Disseminar as Leis e Decreto Leis da 
politica da Descentralização por 
todos os Municípios. 
Será feita a coordenação pelos 12 
Municípios e 61 Postos 
Capacitar 424 chefes dos Sucos, 
PAAS e 12 pontos focais da DNAAS 
pelos Municípios 

Relatórios das avalia-
ções feitas no terreno 
e suas recomenda-
ções 

 Coordenação 
estratégica 
pelos 12 muni-
cípios e 61 
Postos Adminis-
trativos 

FDCH, 
MECAAEJ, 
MAE 

OGE  100    100 

Total Orçamento Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 200   

Total Orçamento MECAAEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 522 
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Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional 

Papel  

A Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional (SEFI) tem como objectivo fortificar as 

Instituições do Estado através da monitorização e a promoção do sistema para que estas instituições 

possam alcançar melhor a transparência, responsabilidade e a capacidade para servir a Nação com a 

eficácia e eficiência.    

Orçamento 

A Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional tem um Orçamento de 1,161 milhões de 

dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

A Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional apresenta para 2016 uma estimativa de for-

ça de trabalho de cerca de 34 pessoas, composto por 11 funcionários permanentes, 3 de cargo de direc-

ção e chefia e 8 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de 

cerca de 12 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        -     -       -         3          1          4           -          1            1            2           2           4            1           -         1             1              -         1               7             4            11              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         3          1          4           -          1            1            2           2           4            1           -         -          1              -         -            7             4            11              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        1        -       1            5          1          6           -          1            1            2           2           4            1           -         1             1              -         1               10           4            14              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        1        -       1            1          -        1           -         -         -          -            2             -         2                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         1          -        1           -         -         -          -            1             -         1                

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -          -            -          -         -             

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        1        -       1            2          -        2           -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            3             -         3                

SECRETARIA DE ESTADO FORTACEMINETO INSTITUSIONAL (SEFI)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

-                                1                                      -                                     2                                             2                                           2                                             

1                                                  12                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

-                                1                                      4                                        2                                             2                                           2                                             

2                                                22                                             

-                                1                                      4                                        2                                             2                                           2                                             

Ass Grau G Sub-Total

1                                                  12                                               

-                              2                                    6                                      3                                            6                                         3                                           

1                                                  8                                                 
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Plano Anual da Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Cat. Orç. 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Todas as instituições governamentais prestam serviços com eficácia e de forma efetiva para o benefício do povo e da economia de Timor-Leste 
Meta Final: Até 2017, metade das Instituições governamentais exercem as suas funções segundo os seus mandatos  
Indicador de Prestação de Serviços: 50% das Instituições governamentais já têm plano estratégico do desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento institucional e de recursos humanos (curto, médio e longo prazo) 

Programa 1: Política e Planeamento do Fortalecimento Institucional  
Objetivos Específicos: Estabelecer políticas, estratégias e planeamento do Fortalecimento Institucional 

Fazer submissão esboço política e 
estratégias do fortalecimento instituci-
onal para o Conselho de Ministros 

Politica e estratégia fortalecimento 
institucional aprovado pelo CdM 

Existe documento 
implementação politica 
e estratégia fortaleci-
mento institucional  

Dezembro 2015 
Esboço final aprovado 
pelo Ministro de 
Estado   

- Politica e estratégia do 
fortalecimento institucional 
como guias operacionais 
aprovados 
(Janeiro-Fevereiro 2016) 

SEFI, Ministro 
Estado, Instituição 
Estado  

SEFI/GAP 66.5    66.5 

Socialização da politica e estratégia do 
fortalecimento institucional 

Já realizados workshops em 4 
setores (4 Ministros de Estado) e 
Municípios 

Relatório de atividades, 
relatório trimestral, 
relatório anual 

  Todos Ministério/SE com-
preendem a política e estra-
tégia do fortalecimento 
institucional (Abril 2016) 

SEFI, Instituição 
Estado 

SEFI/GAP 68.6    68.6 

Desenhar metodologia e manual de 
implementação da politica e estratégia 
de fortalecimento institucional 

Metodologia e manual aprovado 
pelo Ministro de Estado 

Existe Metodologia e 
manuais que usam 
para a Diagnóstico 
Nacional 

Politica e estratégia 
do fortalecimento 
institucional aprovado 
pelo CdM 
(Janeiro -Fevereiro 
2016) 

Metodologia e manual pronto 
para implementação  
(Julho 2016) 

SEFI, Instituição 
Estado 

SEFI/Gab  122.5    122.5 

Fazer diagnóstico nacional dos Gesto-
res nas linhas Ministeriais 

Finalizar organização/ 2 departa-
mentos no ministério indicado 

Relatório resultado Metodologia e ferra-
mentas do diagnósti-
co aprovado em 2015. 

Relatório resultado conside-
rado para fazer revisão da 
metodologia e ferramentas  

SEFI, em colabo-
ração com Institui-
ção Estado, CFP 

SEFI/Gab 161.6    161.6 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 419.2 

Programa 2: Fortalecimento Institucional / Organizacional Nível Nacional  
Objetivo específico: Fornecer assistência regular para melhoramento e desenvolvimento capacidade institucional e organizacional das instituições do Estado ao nível nacional 

Executar formação sobre implementa-
ção da estratégia do fortalecimento 
institucional 

- Nr. de funcionários SEFI formados  
- Nr. de pontos focais e coordena-
dores do fortalecimento institucio-
nal formados 

Relatório das ativida-
des de formação 

 - 25 
- 40 

SEFI, Ministe-
rio/SE/INAP 

SEFI/DNFI 94.2    94.2 
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Assistência e acompanhamento dos 
Ministérios e SE 

 - Nr. de Ministérios recebem assis-
tência 

Relatório do resultado 
das atividades 

Executada formação 
Agosto 2016 

- Pelo menos 2 ministérios 
recebem assistência 

SEFI, Ministérios 
/SE  

SEFI/DNFI 88.2    88.2 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 182.4 

Programa 3: Promover o desenvolvimento e fortalecimento da Administração Local do Estado 

Realizar workshops sobre fortaleci-
mento institucional local na adminis-
tração dos Municípios 

- Nr. de workshops realizados; 
- Nr. de participantes. 
 

Relatório dos progra-
mas 

Março até Novembro - 6 (Aileu, Ermera, Liquiça, 
Bobonaro, Baucau, Lautem 
- 200 funcionários participam 

SEFI  DNADFALE-
SEFI 

291.4 
 
 

10   
 
 

301.4 
 
 
 

 Executar monitorização dos  work-
shops sobre fortalecimento institucio-
nal local na administração dos Municí-
pios 

Todos os Municípios têm oportuni-
dade para implementar os cursos e 
executar monitorização 2 vezes por 
ano 

Relatório dos progra-
mas 

Maio e Novembro Até 2017 todos os formados 
farão monitorização e avalia-
ção com indicadores de 
desempenho 

SEFI DNADFALE-
SEFI 

5    5 

Socializar a política estandardização 
para todos os programas da formação 

- Nr. de Administrações de Municí-
pios abrangidas pelas ações de 
socialização 

Relatório dos progra-
mas 

Abril-Maio - 6 SEFI DNADFALE-
SEFI 

5    5 

Continuar o desenvolvimento de 
capacidades dos funcionários da SEFI 

- Nr. de funcionários que participam 
em ações capacitação 

Relatório implementa-
ção dos programas do 
curso 

Fev - Nov - 20 SEFI DNADFALE-
SEFI 

10    10 
 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 321.4 

Programa 4: Monitorização e Avaliação Institucional  
Objetivo específico: Assegurar que todas as instituições do Estado têm progressos no desenvolvimento institucional e organizacional segunda a politica de fortalecimento institucional 

Desenhar as estratégias para a moni-
torização e avaliação 

Esboço estratégia monitorização e 
avaliação desenhada 

Esboço estratégia 
monitorização e avalia-
ção   

  Esboço estratégia monitori-
zação e avaliação aprovada 
pelo Ministro de Estado 

SEFI, Ministé-
rio/SE 

GATe  
DNMAI 

62    62 

Desenhar metodologia e ferramentas 
para execução monitorização e avalia-
ção 

- Esboço de metodologia de moni-
torização e avaliação e ferramentas 
desenhadas e aprovadas 

Esboço de metodologi-
as e ferramentas  

 - Esboço metodologia e 
ferramentas de monitoriza-
ção e avaliação aprovadas 
pelo Ministro de Estado 

SEFI, Ministérios 
/SE 

GAT e 
DNMAI 

62    62 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 124  

Total Orçamento SEFI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 1,047 
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Ministério da Educação 

Papel  

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste estabelece, em particular nos artigos 19
o
 e 

59
o
, o dever do Estado de garantir a todos os cidadãos a igualdade de oportunidades de ensino e for-

mação profissional.  Para a garantia do direito à educação, a Constituição prevê a criação de um sis-

tema de ensino básico universal, obrigatório e, na medida das possibilidades, gratuito.  

 

Esta imposição constitucional foi concretizada pela Lei 14/2008, de 29 de outubro (Lei de Bases da 

Educação), que consagra a universalização do ensino básico de nove anos de escolaridade obrigatória 

e gratuita, o reforço da garantia da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares e a pre-

visão de medidas destinadas a proporcionar uma escolaridade efetiva a todos os cidadãos assente em 

padrões de qualidade ao longo de todos os estágios do sistema educativo, incluindo a educação pré-

escolar, o ensino secundário, o ensino superior, a educação extraescolar e a formação profissional. 

Em coerência com o Plano Estratégico de Desenvolvimento,“anossa visão é de que todas as crianças 

timorenses devem ir à escola e receber uma educação de qualidade que lhes dê os conhecimentos e as 

qualificações que lhes permitam virem a ter vidas saudáveis e produtivas, contribuindo de forma ativa 

para o desenvolvimento da Nação. 

 

O nosso primeiro passo para concretizar esta visão é remover as barreiras no acesso à educação, 

garantindo que o direito à educação é assegurado a todas as crianças a nível nacional. Para lá de 

melhorar o acesso à educação, Timor-Leste precisa melhorar a qualidade e a equidade da educação, de 

modo a que seja possível atingir resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis. Estas duas 

tarefas irão requerer a afectação de recursos substanciais. Teremos de expandir o investimento no nos-

so sistema de educação para garantir que temos as infraestruturas e os docentes de que precisamos 

para dar a todas as crianças acesso a um ensino de qualidade, independentemente onde residam, em 

Timor-Leste
1
”. 

 

Orçamento 

O Orçamento alocado ao Ministério da Educação é de 99,611 milhões de dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Ministério da Educação apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 2.067 

pessoas, composto por 1.069 funcionários permanentes, 284 cargos de direcção e chefia e 310 vagas 

em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 404 pessoas. 

Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

O Ministério da Educação engloba ainda um conjunto de professores no total 15.641 pessoas, compos-

to por Professores Definitivos e Temporários (13.446 pessoas) e cargo de direcção e chefia (2.195 pes-

soas).  

O total de funcionários permanentes e professores do Ministério da Educação que foram destacados na 

Região Autonóma Oe-Cusse é de cerca de 834 pessoas, composto por 319 funcionários permanentes 

(incluindo 12 cargos de direcção e chefia) e 515 professores (incluindo cargos de direcção e chefia). 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 2        -     2          26      1         27          43        19         62         122         67          189         143        105       248        148        45          193          284           64          348           768          301        1,069         

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 2
o 1        -     1          17      -       17          33        18         51         47           23          70          96          69         165        135        40          175          259           56          315           588          206        794            

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        23           16          39          16          13         29          6           2            8             20            6            26             65           37          102            

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           8            5            13          5           4           9            1           1            2             -           -         -            15           10          25              

Escalão 5
o 1        -     1          9        1         10          8          1          9           43           23          66          26          19         45          6           2            8             5              2            7               98           48          146            

Escalão 6
o -     -        -     -         1          1           1            1            -         -         -        -          -           -            2             -         2                

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 3        -     3          54      6         60          87        33         120       237         99          336         176        117       293        148        45          193          284           64          348           989          364        1,353         

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          6        1         7            -       -        -        -         -         -          -            7             1            8                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       1          1           -         -         -          -            -          1            1                

Diretor Nacional -     -     -        19      4         23          3          -        3           9            2            11          2           2            -          -            33           6            39              

Diretor Distrital -     -     -        2        -       2            4          1          5           9            9            4           4            -          -            19           1            20              

Chefe do Departemento -     -     -        1        -       1            37        12         49         97           30          127         27          12         39          -          -            162          54          216            

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 1        -     1          28      5         33          44        14         58         115         32          147         33          12         45          -        -         -          -           -         -            221          63          284            

Sub-Total
Total

2                                   17                                    56                                      85                                           50                                         24                                           76                                                310                                              

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

95                                                404                                              

1                                   16                                    42                                      102                                          123                                       25                                           95                                                404                                              

1                                   16                                    42                                      102                                          123                                       25                                           

-                                               -                                              

5                                  77                                  176                                  421                                       343                                     217                                       424                                            1,663                                        

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Professor Senior 
-         -        -         -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         -                   

Professor
1,882         1,100       2,982         1,250         772            2,022         548          297         845           1,228        566        1,794       186             470              656         60        48                 108      -         -     -     5,154       3,253      8,407               

Assistente 
931            344          1,275         -            -             -             -           -         -           -           -        -           -              -              -          -       -                -       -         -     -     931          344         1,275               

Total Decente Definitivo 2,813         1,444       4,257         1,250         772            2,022         548          297         845           1,228        566        1,794       186             470              656         60        48                 108      -         -     -     6,085       3,597      9,682               

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Tabela salario do Nivel 3 -         -        -         -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         -                   

Tabela salario do Nivel 2 -         -        -         -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         -                   

Tabela salario do Nivel 1/Grau D -            -          -            -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         -                   

Tabela salario do Nivel 1/Grau D (Voluntario)
400           62            462           -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     400          62          

462                  

Tabela salario do Nivel 1/Grau E -            -          -            -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         -                   

Tabela salario do Nivel 1/Grau E (Voluntario)
2,500       52            2,552        -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     2,500       52          

2,552               

Total Decente/professor tranzitorio 2,900       114         3,014        -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     2,900       114         3,014           

Total Carreira Docente Definitivo 

& Tranzitorio
5,713       1,558      7,271        1,250     772        2,022      548       297      845       1,228     566     1,794    186         470          656      60      48            108    -      -     -     8,985       3,711      12,696         

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Director da Escola para Ens.Pre-Escoalr 

(EPE)
-         -        -         -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         

-                   

Director da Escola para Ens.Basico (EB)
44          5           49          69          9            78          48         24        72         31         5         36         15           5             20        -     -           -     -      -     -     207          48          255                  

Director da Escola para Ens.Sec. Geral 

(ESG)
18          -        18          8            1            9            9          -       9           7           -      7           -          -          -       -     -           -     -      -     -     42            1            43                     

Director da Escola para Ens.Sec. Tec. 

Vocaional (ETV)
3            1           4            2            -         2            3          -       3           4           -      4           -          -          -       -     -           -     -      -     -     12            1            

13                     

Total cargos dos Ensino EPE, EB, ESG & 

ETV
65          6           71          79          10          89          60         24        84         42         5         47         15           5             20        -     -           -     -      -     -     261          50          311                  

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

 Ad. Director da Escola para Ens.Pre-Escoalr 

(EPE)
-         -        -         -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         

-                   

Ad. Director da Escola para Ens.Basico (EB)
41          5           46          71          7            78          63         4         67         57         7         64         -          -          -       -     -           -     -      -     -     232          23          255                  

Ad. Director da Escola para Ens.Sec. Geral(ESG)
18          -        18          8            1            9            9          -       9           7           -      7           -          -          -       -     -           -     -      -     -     42            1            43                     

Ad. Director da Escola para Ens.Sec. Tec. 

Vocaional (ETV)
3            1           4            2            -         2            4          -       4           2           1         3           -          -          -       -     -           -     -      -     -     11            2            13                     

Total cargos dosAd. Dir. Ensino EPE, EB, ESG & 

ETV 62          6           68          81          8            89          76         4         80         66         8         74         -          -          -       -     -           -     -      -     -     285          26          311              

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

 Gab. Apoio Tec. da Escola para Ens.Pre-

Escoalr (EPE)
-         -        -         -         -         -         -        -       -        -        -      -        -          -          -       -     -           -     -      -     -     -           -         

-                   

Gab. Apoio Tec.  da Escola para 

Ens.Basico (EB)
53          6           59          58          5            63          62         4         66         62         5         67         -          -          -       -     -           -     -      -     -     235          20          255                  

Gab. Apoio Tec. da Escola para Ens.Sec. 

Geral(ESG)
16          2           18          8            1            9            9          -       9           7           -      7           -          -          -       -     -           -     -      -     -     40            3            43                     

Gab. Apoio Tec. da Escola para Ens.Sec. 

Tec. Vocacional (ETV)
3            1           4            2            -         2            3          -       3           4           -      4           -          -          -       -     -           -     -      -     -     12            1            13                     

Total cargos dosAd. Dir. Ensino EPE, EB, 

ESG & ETV
72          9           81          68          6            74          74         4         78         73         5         78         -          -          -       -     -           -     -      -     -     287          24          311              

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Cord. Filial da Escola para Ens.Pre-Escoalr 

(EPE)
30          45         75          15          35          50          12         20        32         13         30       43         -          -          -       -     -           -     -      -     -     70            130         200                  

Coord. Filia da Escola para Ens.Basico (EB)
213        20         233         294        17          311         213       15        228       199       12       211       -          -          -       -     -           -     -      -     -     919          64          983                  

Total cargos Ensino EPE & EB
243        65         308         309        52          361         225       35        260       212       42       254       -          -          -       -     -           -     -      -     -     989          194         1,183           

Total cargos dos Dir. Ad. Dir. GAT  Ensino 

EPE, EB, ESG & ETV
442        86         528         537        76          613         435       67        502       393       60       453       15           5             20        -     -           -     -      -     -     1,822       294         2,116           

Total Professores e Cargos Direcao 6,155       1,644      7,799        1,787       848           2,635        983         364        1,347      1,621      626       2,247      201            475             676        60       48                108     -        -      -       10,807        4,005        14,812             

Categoria cargos Direcao e 

Chefias 

Escalao 

5 6 72 3 4

Forca de trabalho Carreira Docente 

Tranzitorio 

Escalao 

7

Cargos Direcao e Chefias dos Docentes da Ministerio da Educacao

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (REGIME ESPECIAL) 2016

Total

3 4 5 6 7

4 5 6 7

Sub-Total 

2

Total

Total

Total

Total

Forca de trabalho Carreira Docente 

Tranzitorio 

Escalao 

Categoria Forca de Trabalho 
Escalao 

Sub-Total 
1 2 3

Sub-Total 1

Categoria cargos Direcao e 

Chefias 1

5

Total

Tota forca de trabalho Carreira Docente 

Tranzitorio 

Escalao 
Sub-Total 

1 2 3 4 5 6 7

Sub-Total 
1

Escalao 

2 3 4 5 6 7

Sub-Total 
1 2 3 4 6
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Plano Anual do Ministério da Educação para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desempe-

nho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline 

(Data) 
Meta Anual ER 

Fontes de 
Financiamento 

Divisão 

Orç 2016 ($000) 

Cat. Orç 
Total 

$  
BS CM CD TP 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
Objetivo Geral 1: Todas as crianças, dos 442 sucos no país, terão acesso a instalações pré-escolares de boa qualidade localizadas a uma distância razoavelmente curta das suas casas.  
Meta Final: O Governo irá, até ao final de 2017, garantir que, pelo menos, metade de todas as crianças timorenses, entre os três e os cinco anos, receba educação pré-escolar de qualidade.  
Indicador de Prestação de Serviços: % de crianças entre os três e os cinco anos de idade matriculadas num estabelecimento de educação pré-escolar.  

Programa 1.1 : Infraestruturas da Educação Pré-Escolar. 
O Governo continuará o projeto de construção de pelo menos 250 novas pré-escolas e de recuperação de todas as salas de aula atualmente degradadas, para que haja um número suficiente de salas de aula em todas as áreas geográficas do país. 
Todas as novas escolas e salas de aula serão devidamente equipadas.  

1.1.1. Construir novas pré-
escolas, de acordo com as 
necessidades existentes 

N.º de novas pré-escolas 
construídas. 

Relatório da 
DNIE. 

Jun. 2015: em fase de preparação para 
a construção de 19 novas pré-escolas. 

122 pré-escolas. 
 

ME/ 
ADN/ 
MAE 

ME/ 
ADN/ MAE 

DNIE DNE-
PE.  

- - - - - 

1.1.2. Reabilitar 20 pré-
escolas existentes  

N.º de pré-escolas reabilita-
das. 

Relatório da 
DNIE. 

Dez. 2014: reconstruídas 4 pré-
escolas.  
 

20 pré-escolas ME/ 
ADN/ 
MAE 

ME/ 
ADN/ MAE. 

DNIE DNEP - - - - - 

1.1.3. Equipar as novas pré-
escolas e as pré-escolas  
públicas existentes. 

Nº de novas pré-escolas 
equipadas;  
Nº de pré-escolas existentes 
equipadas.  

Relatório da 
DNFAL.  

Jun. 2015: distribuídos 194 quadros 
pretos para 130 pré-escolas. 
Dez. 2014: distribuídos 2.240 jogos de 
mesas e cadeira por 280 pré-escolas.  

122 novas pré-
escolas;  
31 pré-escolas 
existentes 

ME ME, NZAid DNEPE, 
DNFAL 

29 - - - 29 

Total Orçamento do Programa 1.1.:                                                                                                                                                                                                                                                        $ 29 

Programa 1.2.: Nova Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar. 
Tendo sido aprovada a nova Política Nacional da Educação Pre -escolar e elaborado e aprovado o Currículo Nacional de Base da Educação Pré-escolar, iremos agora assegurar a sua implementação e monitorização e disponibilizar programas de 
formação de professores e materiais de ensino e aprendizagem de qualidadei.  

1.2.1. Realizar formação 
contínua de professores nos 
novos conteúdos curricula-
res. 

% de professores abrangidos;  
 
Nº de horas de formação.  

Relatório do 
INFORDEPE.  

Dez. 2014: realizada formação em 
100% das pré-escolas durante 15 dias.  
Jun. 2015: realizada formação nacio-
nal, de 4 a 8 de maio, para 897 profes-
sores da EPE (30 horas). 

30%; 
 
90 horas. 

ME ME INFORDEPE 166 - - - 166 
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1.2.2. Imprimir e distribuir, 
nas duas línguas oficiais, os 
documentos do currículo 
nacional, incluindo os respe-
tivos planos de aula para 
professores e alunos. 

% de professores que possu-
em materiais da(s) discipli-
na(s) leciona(m); 
% de alunos que possuem 
materiais das disciplinas que 
frequentam. 

Relatório do CI;  
Relatório  de 
distribuição da 
DNFAL. 

Jun. 2015: distribuídos 2.500 exempla-
res do novo Currículo EPE e 1.700 dos 
planos de aula dos Grupos A (4 anos) 
e B (5 anos) da EPE.  

100%; 
 
 
100%. 

ME ME, DFAT UCN, 
DNMECI, 
DNFAL 

427 - - - 427 

1.2.3. Estabelecer Grupos de 
Trabalho de Professores, a 
nível municipal.  

Nº de reuniões realizadas por 
ano, por município; 
% de professores da EPE 
publica e privada abrangidos. 

Relatórios das 
DMs.  

Nova atividade.  4 reuniões;  
 
 
100%.  
 

ME ME DNEPE, 
DMs 

7 - - - 7 

1.2.4. Acompanhar e monito-
rizar a implementação do 
currículo.  

% de pré-escolas públicas e 
privadas abrangidas por 
trimestre; 
Nº de inspetores do EPE 
envolvidos. 

Relatórios da IGE 
e das DMs. 

Jun. 2015: 22 Inspetores realizaram 
monitorização das ações de formação 
nos novos conteúdos curriculares, de 4 
a 8 de maio, nos 13 municípios.  

20%;  
 
26 inspetores 
 

ME ME IGE, DMs 36 - - - 36 

1.2.5. Coordenar com a 
UNTL, a realização de um 
Curso de Formação Inicial da 
Educação Pré-Escolar. 

Nº de alunos que finalizam a 
sua formação para iniciar 
funções em 2017 nas 122 
novas pré-escolas. 

Relatório da 
UNTL. 

Nova atividade.  244 alunos. UNTL UNTL UNTL - - - - - 

1.2.6. Implementar o Projeto 
Piloto da Educação Multilin-
gue nos Municípios de Mana-
tuto, Lautém e na Região 
Especial do Oecusse.   

Nº de pré-escolas abrangidas.  Relatório da 
CNUNESCO 

Dez. 2014: implementado o projeto em 
6 PEs.  
 
Jun. 2015:  implementado o projeto em 
6 PEs.  

6 pré-escolas. ME, 
UNESCO 

ME, UNESCO CNUNESCO, 
DNEPEUCN, 
DNFAL 

150 - - - 150 

1.2.7. Elaborar e aprovar a 
Política da Educação da 
primeira infância (Early-
Childhood Development). 

Aprovado/Não Aprovado. Jornal da Repú-
blica.  

Nova atividade.  Aprovado.  ME ME, NZAid DNEPE 2 - - - 2 

Total Orçamento do Programa 1.2.:                                                                                                                                                                                                                                                      $ 788 

Programa 1.3.:Nutrição e Saúde Infantil.  
Garantir que, pelo menos, metade de todas as crianças timorenses, entre os três e os cinco anos, receba o apoio de um novo programa de saúde e nutrição infantil específico para as crianças destas idades. 
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1.3.1. Atribuir Merenda Esco-
lar, com menu específico 
para a EPE, em todas as pré-
escolas públicas e privadas 
(0,25 USD/estudante/dia 
escolar). 

N.º de alunos abrangidos das 
EPE públicas; 
N.º de dias letivos abrangidos 
nas EPE públicas; 
N.º de alunos abrangidos das 
EPE privadas; 
N.º de dias letivos abrangidos 
nas EPE privadas. 

Relatório da 
DNASE 

Jun. 2015: atribuída Merenda a 100% 
das PE públicas.   

9.619 alunos 
(100%) 
 
181 dias 
 
8.975 alunos 
(100%) 
 
106 dias 

ME, 
MECAS, 
MS, MAP, 
MCI 

ME DNASE 471 - -  238 709 

1.3.2. Articular com o Ministé-
rio da Saúde a introdução de 
complementos vitamínicos e 
medicinais para as crianças 
da EPE. 

% de alunos abrangidos das 
PE públicas e privadas; 

Relatório da 
DNASE 

Jun. 2015: Realizada coordenação 
com o MS. 

100%  ME, 
MECAS e 
MS 

ME, MS e 
UNICEF 

DNASE, 
DNPC.  

- - - - - 

Total Orçamento do Programa 1.3.:                                                                                                                                                                                                                                                      $ 709  

Programa 1.4.: Gestão e Acreditação Pré-Escolar.  
O Governo ira  ainda realizar a acreditação das pre -escolas existentes, definir os respetivos critérios mínimos de funcionamento.. 

1.4.1. Finalizar e aprovar o 
enquadramento legal e res-
petiva regulamentação do 
sistema de gestão da EPE. 

Aprovado/ não aprovado Jornal da Repú-
blica. 

Jun. 2015: em fase de elaboração. Aprovado ME ME e UNICEF DNEPE, GJ.  2 - - - 2 

1.4.2. Implementar os critéri-
os mínimos para a abertu-
ra/licenciamento de novos 
estabelecimentos e finalizar o 
processo da primeira acredi-
tação das pré-escolas públi-
cas e privadas existentes. 

% de propostas de novas PE 
avaliadas;  
% de pré-escolas existentes 
alvo da primeira acreditação 
% de escolas que recebem o 
relatórios da acreditação 
impressos.  

Relatórios da 
DNEPE e da 
IGE.  

Jun. 2015: em curso o processo de 
acreditação.  

100% 
 
100% 
 
100% 

ME, MJ, 
MCIAii 

ME e UNICEF DNEPE, 
DMs, IGE, CI. 

22 - - - 22 

1.4.3. Atribuir concessões 
escolares em todas as pré-
escolas (0.75 USD/estudante 
EPE público/mês escolar e 
0.75 USD/estudante EPE 
privado /mês escolar). 

N.º de aluno abrangidos das 
pré-escolas públicas. 
N.º de meses abrangidos nas 
pré-escolas públicas; 
N.º de aluno abrangidos das  
pré-escolas privadas e católi-
cas. 
N.º de meses abrangidos nas  
pré-escolas privadas e católi-
cas; 

Relatório da 
DNEPE 

Jun 2015: atribuídas concessões a 
100% das pré-escolas públicas.   

9.619 alunos 
 
12 meses  
 
8.975 alunos 
 
 
11 meses 

ME ME DNEPE 87 - - 74 161 

Total Orçamento do Programa 1.4.:                                                                                                                                                                                                                                                         $ 185  
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ENSINO BÁSICO  
Objetivo Geral 2.: Todas as crianças concluíram com êxito um curso completo de ensino básico de qualidade, de modo a progredirem para o ensino secundário.  
Meta Final: O Governo irá continuar a reforçar o sistema que preste acesso universal e garanta a conclusão de um ensino básico de qualidade por parte de todas as crianças.  
Indicador de Prestação de Serviços: Taxa líquida de matrículas e taxa de abandono escolar do Ensino Básico.  

Programa 2.1.: Infraestruturas do Ensino Básico. 
O Governo irá continuar a garantir a provisão dos edifícios e instalações escolares necessários e proporcionais ao crescimento populacional das crianças em idade escolar,  focando-se nas infraestruturas existentes, através do Programa Nacional 
de Reabilitação do Património Comunitário. 

2.1.1. Reabilitar as escolas básicas filiais 
em más condições e construir salas de 
aula em escolas básicas existentes com 
dois turnos nas áreas rurais e três turnos 
nas áreas urbanas. 

N.º de escolas básicas 
filiais em más condições 
reabilitadas e alvo de 
construção de salas de 
aula. 
 
 
 

Relatório da 
DNIE.  

Jun. 2015:  Em curso 
a reabilitação de: 
- 57 escolas básicas 
centrais; 
- 93 escolas básicas 
filiais. 

122 EBFs. ME/ 
ADN/ MAE. 
 

ME/ 
ADN/ MAE. 

DNIE DNEB - - - -  

2.1.2. Equipar as escolas básicas alvo 
de reabilitação de acordo com o padrão 
estabelecido e fornecer mobiliário a 
escolas básicas filiais.  

Nº de EBCs equipadas;  
 
% de EBFs com mobiliá-
rio. 
 
 
 

Relatório da 
DNFAL; 
 
Relatório da 
DNEB. 

Jun. 2015: 51.125 
unidades de mesas e 
cadeiras por 430 
escolas básicas de 
todo o território.  
 

24 EBCs;  
 
 
100%; 

ME ME, Parceiros de 
desenvolvimento 

DNEB, DNFAL 73 - - - 73 

2.1.3. Iniciar, através das direções muni-
cipais da educação, o estabelecimento 
de uma rede de comunicação, com 
intranet e  teleconferência,   entre as 202 
escolas básicas centrais.  

Nº de Direções Munici-
pais abrangidas.  

Relatório da 
DNFAL; 
 
Relatório da 
DNEB. 

Nova atividade.  12 DMs. 
 

ME ME DNEB, DNFAL, DMs,  72 43 - - 115 

Total Orçamento do Programa 2.1.:                                                                                                                                                                                                                                                        $ 188 

Programa 2.2.: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico.  
O Governo irá continuar a garantir o desenvolvimento e a implementação de um currículo escolar contextual e pedagogicamente adequado, implementando e monitorizando o novo currículo do 1º e 2º ciclos do ensino básico e disponibilizando 
programas de formação de professores e materiais de ensino e aprendizagem de qualidade. 

2.2.1. Realizar formação contínua de 
professores nos novos conteúdos curri-
culares dos 1º e 2º ciclos do ensino 
básico. 

% de professores abran-
gidos dos 1o e 2o ciclos;  
 
Nº de horas de formação.  

Relatório do 
INFORDEPE.  

Dez. 2014: realizada 
formação de 40 horas 
a 100% dos professo-
res.  
Jun. 2015:  Realizada 
a formação de 8.340 
professores dos 1.º e 

30% 
 
 
120 horas 

ME ME INFORDEPE 1,036 - - - 1,036 
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2.º ciclos do EB (30 
horas).  

2.2.2. Realizar formação contínua de 
professores nos conteúdos curriculares 
do 3º ciclo, nas áreas de Ciências e 
Matemática, Tétum, Inglês, Educação 
Artística, Religião e Moral e dinamização 
de laboratórios de práticas científicas. 

N.º de cursos de forma-
ção contínua realizados 
por cada uma das 6 
áreas. 

Relatório do 
INFORDEPE. 

Jun. 2015: realizada 
formação a 1.771 
professores sobre os 
conteúdos curricula-
res das 9 disciplinas 
do 9.º ano de escola-
ridade nas capitais 
dos 13 Municípios.  

1 curso por 
área. 

ME ME, Portugal, 
UNESCO, SEA-
MEO 

INFORDEPE 448 - - - 448 

2.2.3. Apoiar diariamente as 10 maiores 
EBCs do país, através da colocação de 
formadores de língua portuguesa 

- N.º de EBCs abrangidas 
- N.º de formadores 
colocados 
- N.º de Diretores e 
Adjuntos apoiados 
- % de professores de 
língua portuguesa das 10 
EBCs que recebem apoio 
diário;  
- N.º de municípios 
abrangidos  

Relatório do 
INFORDEPE. 

Nova Atividade. - 10 EBCs. 
- 14 formadores 
- 20 Diretores e 
Diretores-
Adjuntos 
- 100% 
- 6 municípios 

ME FDCH INFORDEPE, FDCH - - - -  

2.2.4. Imprimir e distribuir os documen-
tos oficiais do currículo nacional, nas 
duas línguas oficiais, incluindo os respe-
tivos manuais, planos de aula dos 5º e 6º 
anos para professores e alunos.  

% de professores que 
possuem materiais da(s) 
disciplina(s) que lecio-
na(m). 
% de alunos que possu-
em materiais das discipli-
nas que frequentam.  

Relatório   do 
CI;  
 
Relatório   da 
DNFAL. 

Jun. 2015: distribuí-
dos  
100% dos planos de 
aula das disciplinas 
do 1° e 2° anos do 1° 
ciclo do Ensino Bási-
co e 8.000 exempla-
res do novo Currículo 
Nacional do Ensino 
Básico. 

100%  
 
100%  

ME ME UCN , CI DNFAL 1,322 - - - 1,322 

2.2.5. Adquirir e distribuir manuais esco-
lares bilingues de todas as disciplinas do 
3º ciclo, incluindo os manuais da discipli-
na de Religião e Moral.   

% de professores que 
possuem guia de cada 
disciplina relevante 
 
% de alunos  que possu-
em manual de cada 
disciplina relevante 

Relatório do 
UCN;  
 
Relatório da 
DNFAL. 

Dez 2014: distribuí-
dos 23.000 manuais 
de aluno por discipli-
na do 8º e 9º anos e 
400 livros do profes-
sor por disciplina do 
7º ano.   

100% 
 
 
100%  

ME ME UCN, DNFAL 393 - - - 393 

2.2.6. Reforçar o funcionamento dos 
Grupos de Trabalho de Professores do 
Ensino Básico por área disciplinar.  

Nº de reuniões realizadas 
mensalmente, por escola 
do 1º e 2º ciclo em cada 

Relatório da 
DNEB  

Jun. 2015: Em fase 
de preparação para a 
expansão dos grupos 

1 reunião 
 
1 reunião 

ME ME DNEB, DMs 77 - - - 77 
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EBC. 
Nº de reuniões do 3º ciclo 
realizadas trimestralmen-
te, por município. 
% de escolas do EB 
abrangidas 

de professores.   
100% das esco-
las básicas. 

2.2.7. Acompanhar a implementação do 
currículo do 1º, 2º e 3º ciclos do EB, com 
o apoio de formadores do INFORDEPE.  

% de escolas básicas 
públicas e privadas 
abrangidas por trimestre. 
 

Relatórios da 
IGE e do 
INFORDEPE. 

Jun. 2015:  monitori-
zados os Cursos de 
Formação de Profes-
sores dos 1.º e 2.º 
ciclos do E. Básico 
por 49 Observadores 
em 98 escolas.  

10% 
 
 

ME ME IGE/ INFORDEPE, DMs 64 - - - 64 

2.2.8. Implementar o Projeto Piloto da 
Educação Multilingue através do uso da 
língua materna como meio para facilitar 
a aprendizagem nos Municípios de 
Manatuto, Lautém e na Região Especial 
do Oecusse.   

Nº de escolas abrangi-
das. 
 
  

Relatório da 
CNUNESCO 

Dez. 2014: implemen-
tado o projeto em 6 
EBs.  
Jun. 2015: implemen-
tado o projeto em 5 
EBs.  
 

5 escolas ME, CNU-
NESCO 

ME, UNESCO CNUNESCO,  DNEB, UCN, 
DNFAL. 

150 - - - 150 

2.2.9 Preparar o programa de avaliação 
externa dos resultados da aprendizagem 
dos alunos. 

% de EBCs abrangidas 
pelo programa. 

Relatório da 
DNEB 

Nova atividade. 100% 
 

ME ME, Banco 
Mundial, DFAT 

Banco Mundial, UCN, DNEB. - - - - - 

2.2.10. Apoiar a implementação do novo 
currículo e da metodologia de avaliação 
contínua dos alunos do Ensino Básico. 
 
 

% de escolas que utilizam 
os novos planos de aula e 
materiais didáticos corre-
tamente; 
% de professores que 
aplicam a nova metodo-
logia centralizada nas 
crianças; 
% de escolas que imple-
mentam aulas de reforço 
para estudantes em risco 
de retenção, em particular 
do sexo feminino; 
% de escolas que reali-
zam “assembleia” dos 
estudantes todas as 
semanas. 

Relatórios da 
DNEB e 
DMs. 

Jun 2015: em fase de 
implementação do 
novo currículo. 

80% 
 
 
 
 
 
80% 
 
80% 
 
 
 
 
 
80% 

ME ME, Parceiros de 
desenvolvimento.  

DNEB, DMs. 18 - - - 18 

2.2.11. Realizar competição académica % de EBCs abrangidas; Relatório da Dez. 2014: realizado 100%  ME ME DNEB, DMs 48 - - - 48 
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entre os alunos do 3º ciclo do Ensino 
Básico (certame). 

 
Nº de dias da competi-
ção. 

DNEB e DMs certame a nível 
nacional.  

 
5 dias.  

Total Orçamento do Programa 2.2.:                                                                                                                                                                                                                                                      $ 3,556 

Programa 2.3.: Ação Social Escolar do Ensino Básico. 
Constituir o Fundo Especial da Merenda Escolar, integrando-o com a Loja do Povo e as Cooperativas, expandir o programa da Horta Pedagógica e implementar o Programa Nacional de Transporte Escolariii. 

2.3.1. Atribuir Merenda Escolar, com 
menu especifico, em todas as EB públi-
cas e privadas (0,25 USD/estudante/dia 
escolar)iv 

N.º de alunos abrangidos 
das EB públicas: 
N.º de dias letivos abran-
gidos nas EB públicas. 
N.º de alunos abrangidos 
das EB privadas católi-
cas; 
N.º de dias letivos abran-
gidos nas EB nas priva-
das. 

Relatório da 
DNASE 

Jun. 2015: atribuída 
Merenda a 100% das 
EBs públicas.   

263.238 alunos 
(100%) 
181 dias 
44.302 alunos 
(100%) 
106 dias 

ME, 
MECAS, 
MS, 
MAP, 
MCI 

ME DNASE 12,890   1,174 14,064 

2.3.2. Consolidar a implementação do 
Programa Nacional de Transporte Esco-
lar em 3 municípios (Lautém, Ermera e 
Aileu). 

N.º de municípios abran-
gidos 

Relatório da 
DNASE e 
Direções 
Municipais. 

Jun. 2015: em fase 
de preparação para 
implementação em 3 
municípios. 

3 municípios  ME ME DM Aileu 
DM Lautém 
DM Ermera, DNEB.  

32 - - - 32 

2.3.3. Expandir o Programa da Horta 
Pedagógica, alinhado com o currículo 
nacional.  

% de escolas básicas 
abrangidas 
% de escolas básicas que 
utilizam a horta pedagó-
gica para apoiar o pro-
grama da merenda esco-
lar. 

Relatório da 
DNASE e 
Direções 
Municipais. 

Jun. 2015: implemen-
tado projeto-piloto na 
escola básica central 
de Hera e na escola 
básica filial de Aca-
nuno, com o apoio da 
Cooperação. Tailan-
desa. 

80% 
 
10% 

 ME, MAP ME, Cooperação 
Tailândia, ONGs 

DNASE, DNEB, 
DMs, DNPC.  

42 - - - 42 

Total Orçamento do Programa 2.3.:                                                                                                                                                                                                                                                    $ 14,138 

Programa 2.4.: Gestão e Acreditação do Ensino Básico.  
Continuar a introduzir novos mecanismos que garantam a provisão de educação de qualidade de forma eficiente, acessível e sustentável. 

2.4.1. Dar continuidade ao processo de 
revisão do enquadramento legal e a 
respetiva regulamentação do sistema de 
gestão e administração dos EIEB. 

Realizado/ não realizado 
 
 

Relatório da 
DNEB 

Jun. 2015: em fase 
de elaboração. 

Realizado ME ME DNEB, GJ. 24 - - - 24 

2.4.2. Implementar os critérios mínimos 
para a abertura/licenciamento de novos 
estabelecimentos e iniciar o processo da 

% de propostas de novas 
EB avaliadas;  
% de EB com processo 

Relatórios da 
DNEB e IGE. 

Jun. 2015: em fase 
de preparação. 

100% 
 
100% 

ME, MJ, 
MCI 

ME DNEB 34 - - - 34 
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primeira acreditação das EB públicas e 
privadas existentes, alinhado com os 
padrões nacionais de qualidade do EB. 

de acreditação iniciado; 
% de EB que finalizam a 
primeira acreditação e 
recebem relatório impres-
so. 

 
50% 
 

2.4.3. Atribuir concessões escolares em 
todas as EB (1 USD/estudante EB públi-
co/mês escolar e 1 USD/estudante EB 
privado /mês escolar). 

N.º de alunos abrangidos 
das EB públicas. 
N.º de meses abrangidos 
das EBs públicas; 
N.º de alunos abrangidos 
das EB católicas e priva-
das. 
N.º de meses abrangidos 
das EBs privadas; 

Relatório da 
DNEB 

Jun 2015: atribuídas 
concessões a 100% 
das EB públicas.   

263.238 alunos 
(100%) 
12 meses 
44.302 alunos 
(100%) 
11 meses 

ME ME DNEB 3.158 - - 487 3.645 

Total Orçamento do Programa 2.4.:                                                                                                                                                                                                                                                       $ 3,703 

ENSINO SECUNDÁRIO  
Objetivo Geral 3: Todas as crianças terão a oportunidade de completar um ciclo completo de ensino secundário de qualidade  
Meta Final: Até ao final de 2017, garantir que todos os alunos que concluem o ensino básico têm acesso ao ensino secundário  
Indicador de Prestação de Serviços: % de estudantes do Ensino Básico que progridem para o Ensino Secundário. Taxa líquida de matriculas do Ensino Secundário Geral.  Taxa líquida de matriculas do Ensino Secundário Técnico-Vocacional.   

Programa 3.1.: Infraestruturas do Ensino Secundário. 
O Governo continuará a implementar um programa de infraestruturas para construir escolas modernas de acordo com o padrão estabelecido .  

3.1.1.  Reabilitar e requalificar as escolas 
públicas do ESG que são alvo de con-
versão para ESTV (em 2016 e 2017) e 
preparar construção de novas escolas 
para 2017. 

Nº de escolas reabilitadas 
e requalificadas. 
 
Finalizado/Não finalizado 
desenho das 5 novas 
escolas secundárias  

Relatório da 
UI 

Nova Atividade  12 ESG conver-
tidas em 2016 
 
Finalizado 
 

ME/ 
ADN/ MAE  
. 
 
 

ME/ 
ADN/ MAE. 
 

DNIE DNESTV. - - - - - 

3.1.2.  Reabilitar e requalificar as escolas 
públicas do ESG.    

Nº de escolas reabilitadas 
e requalificadas. 

Relatório da 
UI 

Jun. 2015: Em fase 
de reabilitação de 7 
escolas do ES.  
Dez. 2014: Reabilita-
das 4 escolas do ES.  

12 escolas do 
ESG. 
 
 

ME /ADN 
/MAE 
 

ME/ 
ADN/ MAE   
 

DNIE DNESG - - - - - 

3.1.3.  Reabilitar e requalificar as escolas 
públicas do ESTV. 

Nº de escolas reabilitadas 
e requalificadas. 

Relatório da 
UI 

Jun. 2015:  
Em fase de reabilita-
ção de 7 escolas do 
ES.  
Dez. 2014:  
Reabilitadas 4 esco-
las do ES.  

11 escolas do 
ESTV.    

ME /ADN 
/MAE 
 

ME /ADN /MAE DNIE DNESTV - - - - - 
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3.1.4. Dar continuidade ao processo de 
implementação de dormitórios nos muni-
cípios de Lautem e Covalima.  
 

N.o de municípios abran-
gidos.  
 
N.o de dormitórios cons-
truídos por município.  

Relatório da 
DNIE. 

Jun. 2015. Em fase 
de preparação para 
os procedimentos de 
contrato com grupo 
comunitário tendo em 
vista a construção 2 
dormitórios em Los-
palos e Suai. 

2 municípios. 
 
 
2 dormitórios. 

ME /ADN 
/MAE. 
 

ME /ADN /MAE DNIE DNESG, DNESTV - - - - - 

3.1.5.  Preparar o projeto de construção 
de nova escola do ESTV entre Zumalai e 
Cassa. 

Preparado/Não preparado 
.  

Relatório da 
UI 

Nova Atividade Preparado 
 

ME,  FI ME,  FI DNIE DNESTV. - - - - - 

3.1.6.  Adquirir e distribuir mobiliário e 
equipamentos de práticas curriculares 
(laboratórios, salas de informática e 
oficinas) do ESG e ESTV.  

% de escolas ESG e 
ESTV reabilitadas em 
2016 e abrangidas pela 
distribuição de materiais, 
incluindo computadores e 
impressoras. 

Relatório de 
distribuição 
da DNFAL. 

Dez 2014: distribuí-
das 9.093 carteiras 
para ESG/ESTV e 
370 computadores 
para 20 ESG. 

100% das ESG 
e ESTV reabili-
tadas em 2016 
(35 escolas).  

ME ME DNESG  DNESTV, DNFAL 86 115 - - 201 

Total Orçamento do Programa 3.1.:                                                                                                                                                                                                                                                            $ 201  

Programa 3.2: Currículo, Materiais Didáticos e Formação de Professores do Ensino Secundário. 
É necessário assegurar a formação qualificada de professores para as escolas secundarias, adoptar currículos adequados para servir as necessidades de desenvolvimento do país, garantindo o acesso facilitado ao mercado de trabalho e um maior 
estímulo aos alunos para prosseguirem com os estudos superiores. 

3.2.1. Realizar formação contínua de 
professores e  acompanhamento científi-
co-pedagógico, no âmbito dos conteúdos 
curriculares do ESG.v  

% de professores abran-
gidos pela formação 
contínua;  
Nº de horas de formação;  
% de professores abran-
gidos pelo acompanha-
mento pedagógico. 
N.º de reuniões por ano 
dos Grupos de trabalho 
municipais, por área 
disciplinar. 

Relatório de 
atividades do 
INFORDEPE.  

Dez. 2014: realizada 
formação a 1.049 
professores do ESG 
(42 h). 
Jun. 2015: realizada 
formação de 1.219 
Professores do Ensi-
no Secundário Geral 
no âmbito dos conte-
údos curriculares do 
12.º ano de escolari-
dade (40 horas); 

50% 
 
 
80 horas 
 
 
40% 
 
 
2 reuniões 

ME ME INFORDEPE, FDCH 412 - - - 412 

3.2.2.  Realizar formação contínua de 
professores e  acompanhamento científi-
co-pedagógico, no âmbito dos conteúdos 
curriculares do ESTVvi. 

% de professores abran-
gidos;  
 
Nº de horas de formação.  
 
N.o de cursos abrangidos. 

Relatório de 
atividades do 
INFORDEPE.  

Dez. 2014: realizada 
formação a 349 
Professores do 
ESTV. 
Jun. 2015:  realizada 
formação em 13 
escolas do ESTV 
com a duração de um 

100% 
 
120 horas 
 
19 cursos das 
áreas produti-
vas. 

ME ME INFORDEPE, FDCH 701 - - - 701 
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mês. 

3.2.3. Imprimir e distribuir manuais esco-
lares e guias do professor das disciplinas 
dos 10.º, 11.º e 12.º anos do ESG 

% de professores que 
possuem materiais da(s) 
disciplina(s) que lecio-
na(m).  
% de alunos que possu-
em materiais das discipli-
nas que frequentam. 

Relatório   do 
CI;  
 
Relatório de 
distribuição 
da DNFAL. 

Dez. 2014: finalizada 
a distribuição de 
manuais dos 11.º e 
12.º anos do ESG. 

100%  
 
 
 
100% 

ME ME UCN, CI, DNFAL 300 - - - 300 

3.2.4.  Imprimir, adquirir e distribuir 
manuais escolares para todas as disci-
plinas do programa produtivo dos 10º,11º 
e 12º anos do ESTV. 

% de professores que 
possuem materiais da(s) 
disciplina(s) que lecio-
na(m).  
% de alunos que possu-
em materiais das discipli-
nas que frequentam. 

Relatório   do 
CI;  
 
Relatório de 
distribuição 
da DNFAL. 

Dez. 2014: distribuí-
dos manuais do 
ESTV do 11.º ano. 
Jun. 2015: distribuí-
dos  manuais de 
aluno e guias de 
professor para 27 
escolas do ESTV. 

100%  
 
 
 
100%  

ME ME UCN, CI, DNFAL 194 - - - 194 

3.2.5. Estabelecer a dupla certificação 
dos cursos do ESTV, criar cooperativas e 
micro-negócios em escolas do ESTV 
para incentivar o empreendedorismo em 
todo o território e realizar Feira Escolar. 

% de cursos do ESTV 
com dupla certificação 
% de escolas ESTV 
públicas e privadas 
abrangidas por cooperati-
vas e micro-negócios. 
N.º de dias da Feira 
Escolar 
% de escolas que partici-
pam na Feira Escolar. 

Relatório   da 
DNESTV 

Nova atividade 100% 
 
 
100% 
 
 
5 dias 
 
 
100% 

ME ME, DMs. DNESTV 21 - - - 21 

3.2.6. Realizar competição académi-
ca/certame  entre os alunos do Ensino 
Secundário, focada na língua portugue-
sa, língua inglesa e matemática . 

% de ESG e ESTV 
abrangidas; 
 
N.º dias mínimos de 
competição. 

Relatório   da 
DNESG e 
DNESTV 

Dez 2014: realizado 
certame em Viqueque 
e Aileu.  

100% 
 
 
12 dias 

ME ME DNESG, DNESTV e DMs 29 - - - 29 

3.2.7. Realizar Seminários com temáti-
cas transversais à formação de professo-
res. 

% de municípios abrangi-
dos. 

Relatório   do 
INFORDEPE 

Nova atividade 100% ME ME INFORDEPE 75 - - - 75 

3.2.8. Monitorizar e acompanhar a 
implementação dos currículos do ESG e 
ESTV.  

% de escolas ESG públi-
cas e privadas abrangi-
das por trimestre; 
% de escolas ESG públi-
cas e privadas abrangi-

Relatório   da 
IGE. 

Jun. 2015: realizada 
a monitorização 
através da IGE. 

25%;  
 
25%. 
 
 

ME ME IGE, DMs 36 - - - 36 
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das por trimestre; 

Total Orçamento do Programa 3.2.:                                                                                                                                                                                                                                                        $ 1,768  

Programa 3.3.: Conversão faseada de escolas do ESG em ESTV.  
Alargar o atual sistema de ensino secundário técnico-vocacional em todo o país. 

3.3.1. Finalizar a divulgação do enqua-
dramento legal do processo de conver-
são faseada do ESG para ESTV para 
início das atividades letivas em 2016 e 
2017. 

N.o de escolas do ESG 
abrangidas em 2016 
 
No de escolas do ESG 
abrangidas em 2017 
 
 

Relatório da 
DNESG e 
DNESTV. 

Jun. 2015: em fase 
de elaboração do 
esboço. 

12 ESG. 
 
 
5 ESG 

ME ME DNESTV, DNESG, GJ.  54 - - - 54 

3.3.2. Identificar e selecionar os docen-
tes necessários. 

N.o de escolas abrangidas 
em 2016. 
 
Nº de escolas abrangidas 
em 2017 
 

Relatório da 
DNESTV. 

Jun. 2015: em fase 
de preparação. 

12 escolas ESG. 
 
5 escolas ESG.  

ME ME DNESTV, DNESG 114 - - - 114 

3.3.3. Iniciar as atividades letivas. em 
2016, do 10.º ano do ESTV, em 12 
escolas convertidasvii. 

Iniciado/Não Iniciado. Relatório da 
DNESTV. 

Nova Atividade. Iniciado ME ME DNESTV 175 - - - 175 

3.3.4. Desenvolver parcerias para a 
expansão do ESTV incluindo apoio para 
a escola técnica pública de Maumali e 
contribuição junto da KOICA para cons-
trução de escola técnica de Becora. 

Realizado/não realizado 
apoio para a ESTV Mau-
mali. 
Realizado/Não realizado 
pagamento de fundo 
contrapartida para KOI-
CA. 
N.o de novas parcerias 
estabelecidas. 
N.º de estudan-
tes/estagiários abrangi-
dos pelo subsidio escolar. 
 

Relatório da 
DNESTV. 

Jun. 2015: analisada 
proposta de transfe-
rência pública para 
ESTV Maumali e 
Fatumaca.  

Realizado apoio 
a Maumali.  
Realizado 
pagamento a 
KOICA 
5 parcerias 
1.011 alunos 
finalistas 

ME,  ME DNESTV, DNPC. 1,105 - - - 1,105 
 

Total Orçamento do Programa 3.3.:                                                                                                                                                                                                                                                     $ 1,448 

Programa 3.4.: Gestão e Administração do Ensino Secundário.  
Desenvolver e implementar um sistema de administração e gestão escolar orientado nas próprias escolas. 

3.4.1. Rever o enquadramento legal e 
respetiva regulamentação do sistema de 

Aprovado/Não Aprovado 
 

Jornal da 
República.  

Jun. 2015: em fase 
de elaboração. 

Aprovado 
 

ME ME DNESG e DNESTV, GJ.  42 - - - 42 
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gestão e administração do ESG e ESTV, 
incluindo a inscrição de alunos a nível 
municipal. 

 
% de matrículas realiza-
das a nível municipal. 

 
 
100% 

3.4.2. Atribuir concessões escolares em 
todas as ESG (1 USD/estudante ESG 
público/mês escolar e 0,50 
USD/estudante ESG privado /mês esco-
lar) e ESTV (1 USD/estudante ESTV 
público/mês escolar e 1 USD/estudante 
ESTV privado /mês escolar). 

N.º de alunos abrangidos 
das ESG e ESTV públi-
cas. 
N.º de meses abrangidos 
das ESG e ESTV públi-
cas; 
N.º de alunos abrangidos 
das ESG e ESTV católi-
cas e privadas. 
N.º de meses abrangidos 
das  ESG e ESTV públi-
cas; 

Relatório  da 
DNESG e 
DNESTV 

Jun. 2015: atribuídas 
concessões a 100% 
das ESG e ESTV 
público. 
 
 
 
 

30.664 alunos 
do ESG público 
3.199 alunos do 
ESTV público 
12 meses 
13.938 alunos 
do ESG privado 
2.597 alunos do 
ESTV privado 
11 meses 

ME ME DNESG, DNESTV 406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 106 
 

512 

3.4.3. Implementar diploma legal que 
regulariza as contribuições junto dos 
estabelecimentos de ensino secundário 
público por parte de pais/encarregados 
de educação e outros agentes educati-
vos. 

% de escolas públicas 
abrangidas por novo 
diploma 

Relatório da 
IGE e das 
DMs.  

Jun. 2015: Realiza-
das reuniões de 
preparação.  

100%  ME ME DGESEC, DMs, GJ. 20  - - 20 

Total Orçamento do Programa 3.4.:                                                                                                                                                                                                                                                         $ 574  

ENSINO RECORRENTE  
Objetivo Geral 4: Todas as pessoas que estejam acima da idade escolar normal ou que não tenham frequentado a escola terão a oportunidade e acesso para completar tanto a educação básica como a secundária  
Meta Final: Até 2017, cerca de 15.000 pessoas participarão no curso de pós-alfabetização e será melhorado o Programa Nacional de Equivalências (PNE) com a concepção e implementação de um currículo de qualidade.  
Indicador de Prestação de Serviços: Número de participantes do curso de pós-alfabetização. Número de sucos abrangidos pelo Programa de Alfabetização. Número de participantes do PNE.  Número de municípios que implementam o currículo 
do PNE.  

Programa 4.1: Programa Nacional de Alfabetização 
O analfabetismo em todas as faixas etárias da população terá sido reduzido 

4.1.1. Redesenhar e reativar a 1a fase do 
programa nacional de alfabetização 
(Hakat ba oin).  

N.º de sucos abrangidos 
No de participantes 
No  de horas/semana  

Relatório   da 
DNER 

Nova atividade.  106 sucos.  
2.544 forman-
dos.  
6 horas 

ME ME DNER, DMs 300 - - - 300 

4.1.2. Dar continuidade à implementação 
da 2a fase do  programa nacional de 
alfabetização (Iha Dalan). 

No de sucos abrangidos 
No de participantes 
No de horas/semana  

Relatório   da 
DNER 

Jun. 2015: Em fase 
de implementação da 
2ª fase do programa 
nacional.  

106 sucos.  
2.544 forman-
dos.  
6 horas. 

ME ME DNER, DMs 319 - - - 319 

4.1.3. Aprovar e divulgar o diploma legal 
que regula o Programa Nacional de 

Aprovado / Não aprovado 
N.o de municípios abran-

Jornal da 
República 

Jun. 2015: em fase 
de elaboração.  

Aprovado.  
 

ME ME, Banco 
Mundial 

DNER, DMs, GJ. 3 - - - 3 
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Alfabetização.  gidos pela divulgação 12 municípios. 

4.1.4. Adquirir, imprimir e distribuir mate-
riais, manuais e equipamentos necessá-
rios à implementação do Programa 
Nacional de Alfabetização.  
 

% de formadores que 
possuem materiais da(s) 
matéria(s) que leciona(m) 
% de alunos que possu-
em materiais das matéri-
as que frequentam 

Relatório   da 
DNER 
Relatório   do 
CI;  
Relatório   da 
DNFAL. 

Dez. 2014: distribuí-
dos manuais da 2a 
fase da campanha 
para 17.680 alunos.  

100%  
 
 
100%  

ME ME DNER, CI, DNFAL 44 - - - 44 

4.1.5. Realizar formação aos professores  
do PNA. 
  

% de professores abran-
gidos 
No  dias  de formação    

Relatório   da 
DNER 
 

 Dez. 2014: realizada 
formação para 42 
professores  durante 
4 semanas. 

100%  
 
10 dias  

ME ME    DNER 40 - - - 40 

4.1.6. Acompanhar a implementação do 
Programa Nacional de Alfabetização. 
 

No de relatórios semes-
trais de monitorização  
 

Relatório   da 
DNER 
 

Jun. 2015: realizada 
monitorização semes-
tral. 

2 relatórios. ME ME DNER, IGE, DMs 31 - - - 31 

Total Orçamento do Programa 4.1.:                                                                                                                                                                                                                                                           $ 737  

Programa 4.2: Programa Nacional de Equivalência.  
A introdução do Programa Nacional de Equivalência terá sido concluída, permitindo a conclusão acelerada do Ensino Básico para todos os graduados do Ensino Recorrente.  

4.2.1. Dar continuidade à implementação 
do Programa Nacional de Equivalência 
(PNE), após a sua aprovação em 2015 
do novo currículo. 

No de Postos Administra-
tivos abrangidos pelo 1o 
nível do PNE; 
No de Municípios abran-
gidos pelo 1o nível do 
PNE; 
No de horas do 1o nível do 
PNE/semana 
No de horas do 2o nível do 
PNE/semana 
No de alunos do PNE; 
Realizado/Não realizado 
pagamento de fundo 
contrapartida para o 
Banco Mundial (Second 
Chance Education Pro-
ject). 

Relatório   da 
DNER 

Jun. 2015: 
Implementação em 
curso do 1o nível do 
PNE e pilotado o 2º 
nível  
em 5 municípios. 

48 Postos Admi-
nistrativos 1o 
nível; 
8 Municípios; 
15h/semana 
24h/semana 
1515 alunos 
Realizado 
pagamento. 
 

ME ME, Banco 
Mundial 

DNER, DNFAL, DMs. 555 - - - 555 

4.2.2. Aprovar e divulgar o diploma legal 
que regula o Programa Nacional de 
Equivalência  

Aprovado / Não aprovado 
 
No de municípios abran-
gidos pela divulgação. 

Jornal da 
República. 

Jun. 2015: em fase 
de elaboração.  
 

Aprovado.  
 
12 municípios. 

ME ME e Banco 
Mundial 

DNER, DMs, GJ. 3 - - - 3 

4.2.3. Adquirir, imprimir e distribuir mate- % de formadores que Relatório   da Jun. 2015: distribuí- 100%  ME ME e Banco DNER, CI, DNFAL 31 - - - 31 
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riais, manuais e equipamentos necessá-
rios à implementação do Programa 
Nacional de  Equivalência 

possuem materiais da(s) 
matéria(s) que leciona(m) 
 
% de alunos que possu-
em materiais das matéri-
as que frequentam 

DNER 
 
Relatório   do 
CI;  
 
Relatório   da 
DNFAL. 

dos manuais do 
Nível I do PNE e do 
Nível II do PNE junto 
das  
salas onde decorre a 
testagem do currícu-
lo. 

 
 
 
100%  

Mundial  
 

4.2.4. Monitorizar e acompanhar a 
implementação do Programa Nacional de  
Equivalência 

No de relatórios trimes-
trais de monitorização  
 

Relatório   da 
DNER. 
 

Jun. 2015: realizada 
monitorização semes-
tral. 

4 relatórios. ME ME e Banco 
Mundial 

DNER, IGE, DMs 10 - - - 10 

4.2.5 Estabelecer três novos centros de 
aprendizagem (CCA) em três Municípios  

No  de formadores recru-
tados  
 
No de CCAs  criados   

Relatório   da 
DNER. 
 

Jun. 2015: em funci-
onamento 5 CCAs e 
em fase de identifica-
ção três novos de 
CCAs. 

21 formadores 
 
 
3 CCAs 

ME ME e Banco 
Mundial 

DNER 83 - - - 83 

4.2.6 Realizar formação aos professores  
do PNE  

% de professores abran-
gidos 
No de dias  de formação. 

Relatório   da 
DNER. 
 

Jun. 2015:  realizada 
formação do nível I e 
II do PNE. 

100%  
 
10 dias  

ME ME e Banco 
Mundial 

DNER 10 - - - 10 

Total Orçamento do Programa 4.2.:                                                                                                                                                                                                                                                           $ 692  

ENSINO SUPERIOR 
Objetivo Geral 5: Pessoas que completem o sistema de educação superior terão os conhecimentos e as habilitações necessárias para analisar, projetar, construir e manter as infraestruturas sociais e económicas de Timor-Leste.  
Meta Final: O Governo irá promover um sector politécnico e universitário eficaz para dar aos filhos do nosso povo a oportunidade de receber um ensino de qualidade e de participar na construção do nosso país.  
Indicador de Prestação de Serviços: % de estudantes finalistas do ensino secundário que ingressam no ensino superior universitário e politécnico. % de estudantes finalistas do ensino superior que ingressam no mercado de trabalho.  

Programa 5.1: Institutos Politécnicos   
Estabelecer três Institutos Superiores Politécnicos, bem como uma Academia de Pescas.  

5.1.1. Iniciar as atividades letivas em 
2016 da Academia de Pescas e do 
Politécnico de Hotelaria e Turismo 

Iniciadas/ Não Iniciadas Relatório da 
DNEST. 

Jun. 2015: em fase 
de preparação.  

Iniciadas ME ME DNEST, DMs. 32 - - - 32 

5.1.2. Finalizar a elaboração dos pro-
gramas curriculares dos cursos dos 3 
Institutos Politécnicos e da Academia de 
Pescas e Estudos Marinhos 

Finalizados/ Não finaliza-
dos os programas curricu-
lares. 
 
 

Relatório da 
DNEST. 

Jun. 2015:  Em fase 
de elaboração dos 
programas curricula-
res dos cursos de 
pescas e hotelaria.  

Finalizado.  ME ME DNEST, DMs.  161 - - - 161 

5.1.3. Finalizar os procedimentos de 
concurso público e contrato para constru-
ir e equipar os três Politécnicos e a 
Academia de Pescas.  

Finalizados / Não finali-
zados. 

Relatório da 
DNEST.  

Jun. 2015: realizada 
coordenação com o 
MPIE para início do 
concurso público.  

Finalizados ME, FI FI 
 
 

DNIE DNEST - - - - - 
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5.1.4. Implementar as parcerias com as 
entidades públicas e privadas relevantes 
de cada sector estratégico do EST. 

Nº de reuniões realizadas 
por ano. 

Relatório   da 
DNEST. 

Jun. 2015: realizadas 
reuniões de coorde-
nação.   

2 reuniões. ME ME DNEST, DGESCT, DNPC. 15 - - - 15 

Total Orçamento do Programa 5.1.:                                                                                                                                                                                                                                                           $ 208  

Programa 5.2: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior. 
Continuar a desenvolver um sistema harmonioso e eficaz para coordenar as intervenções do Governo com todas as instituições do Ensino Superior e determinar e implementar padrões e critérios que garantam a qualidade do Ensino Superior. 

5.2.1. Finalizar, implementar e monitori-
zar os planos e programas das discipli-
nas de todos os Cursos do Ensino Supe-
rior Universitário e Técnico, no âmbito do 
currículo mínimo, para garantir, entre 
outros, o cumprimento das cargas letivas 
estipuladas por semestreviii. 

N.º de programas de 
disciplinas finalizados; 
% de docentes que rece-
bem planos e programas 
das disciplinas dos Cur-
sos que lecionam 
N.º de ações de formação 
realizadas a funcionários 
da UCN; 
N.º de ações de dissemi-
nação por cada IESA. 
% de IESA que cumprem 
cargas letivas estipuladas 
por semestre. 
N.º de ações de monitori-
zação realizadas em cada 
IESA 

Relatório   da 
UCN. 

Jun. 2015: em fase 
de finalização de 
1.250 programas 
curriculares dos 
cursos existentes 
(25% do total). 

3.750  
100% 
3  ações de 
formação 
1  ação de dis-
seminação 
100% 
2 ações de 
monitorização 

ME ME UCN, DNESU, DNEST 382 - - - 382 

5.2.2. Elaborar e corrigir os exames 
nacionais de acesso ao Ensino Superior 
público e exames de certifica-
ção/equivalência aos graduados de 
instituições de ensino  superior nacionais  
não acreditados e de instituições estran-
geiras. 

Elaborado/Não Elaborado 
 
 
% de exames corrigidos 

Relatório   da 
UCN. 

Jun 2015: realizadas 
reuniões de prepara-
ção com a UNTL. 
Em fase de registo 
dos candidatos dos 
exames de certifica-
ção 

Elaborado 
 
 
 
100% 

ME ME UCN, DNESU 129 - - - 129 

5.2.3. Apoiar o processo de aprovação 
do diploma legal do Quadro Nacional de 
Qualificações e  regulamentar o regime 
de equivalência de graus académicos e 
outras habilitações dos cursos nacionais 
e internacionais 

Aprovado/Não aprovado 
 
Regulamentado/Não 
regulamentado 

Jornal da 
República. 
 
 
 

Jun 2015: em fase 
preparatória. 

Aprovado 
 
 
 
Regulamentado 

ME, ANAAA ME, ANAAA , DNESU, DNEST, UCN, 
GJ. 

- - - - - 

5.2.4. Regularizar a abertu-
ra/licenciamento de novos estabeleci-
mentos do ensino superior universitário e 
técnico. 

% de novos estabeleci-
mentos avaliados. 
 

 
 
Relatório da 
DGESCT. 

Jun. 2015: em fase 
de avaliação do 
licenciamento de 4 
novas Instituições. 

100% 
 
 

ME ME  DGSup, DNESU, DNEST 67 - - - 67 
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5.2.5. Implementar o Fórum do Conselho 
de Reitores das IESA. 

N.º de reuniões anuais; 
 
% de IESA representadas 

Relatório da 
DGESCT 

Jun 2015: em fase 
preparatória. 

4 reuniões. 
100% 

ME ME DGSup. DNESU. 12 - - - 12 

5.2.6. Acompanhar a implementação do 
Regime de Carreira Docente do Ensino 
Superior Universitário.  

N.º de ações de monitori-
zação anuais por IESA; 
 
N.º de dias de formação 
realizada aos técnicos 
das DNESU e das IESA. 
 

Relatório   da 
DNESU 

Jun 2015: realizada 
de formação aos 
pontos focais do 
gabinete de certifica-
ção docente universi-
tária. 

4  ações de 
monitorização. 
 
15  dias de 
formação. 
 

ME ME DNESU 210 - - - 210 
 

5.2.7. Implementar o sistema de bolsas 
de estudo e formação técnica do Ministé-
rio da Educação e atribuir subsídios aos 
estudantes finalistas, veteranos e outros 
estudantes, através do Ministério da 
Educação.  

Realizada/Não realizada 
seleção a novos candida-
tos 
Realizado / Não realizado 
curso preparatório nas 
componentes de língua e 
disciplinas-chave 
Nº de bolseiros apoiados 
que iniciaram estudos em 
anos anteriores;  
Nº de relatórios anuais de 
monitorização dos bolsei-
ros  
N.º de Adidos que pres-
tam apoio aos bolseiros 
timorenses no estrangei-
ros. 

Relatório do 
GCAE. 

Jun. 2015:  Enviados 
80 bolseiros para o 
Brasil, 1 bolseiro para 
Moçambique e 1 
bolseiro para a Indo-
nésia. Elaborado 
relatório de monitori-
zação do 1º semestre 
dos bolseiros do ME.  

Realizado. 
 
Realizado. 
 
812 bolseiros 
 
2 relatórios. 
 
5 Adidos 

ME ME GCAE, 
 DNESU,  
DGESCT 
FDCH 

188 
 
 

- - - 188 

5.2.8. Organizar a Feira Nacional do 
Ensino Superiorix com o objetivo de 
divulgar a oferta formativa das IESA e a 
produção científica destas instituições. 

N.º de dias; 
 
% de escolas do ensino 
secundário abrangidas. 

Relatório da 
DGESCT. 

Nova Atividade 7 dias. 
 
 
100% 

ME ME DGESCT, DNESU, GCAE 53 - - - 53 

5.2.9. Formalizar acordo com as institui-
ções acreditadas de Ensino Superior na 
Indonésia e as IESA nacionais para  
regularizar as parcerias existentes e 
regulamentar o ingresso de bolseiros e 
estudantes timorenses nessas institui-
ções. 

% de IESA nacionais e 
indonésias que cumprem 
os termos do acordo. 
% de alunos e bolseiros 
nacionais na indonésia 
que cumprem os termos 
do acordo. 
N.º de reuniões do Joint 
Ministerial Commission 
com participantes do ME. 

Relatório   da 
DGESCT. 

Jun. 2015: em fase 
de estabelecimento 
de contactos. 

100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
1 reunião. 

ME ME DGESCT, GCAE, DNPC 44 - - - 44 
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5.2.10. Estabelecer o calendário acadé-
mico do Ensino Superior Público e Priva-
do. 

% de IESA nacionais que 
cumprem o calendário 
académico. 

Relatório da 
DGESCT. 

Nova atividade 100% 
 
 
 

ME ME DGESCT, DNESU, 
DNEST, UCN 

15 - - - 15 

5.2.11. Dar continuidade às parcerias 
com organismos internacionais compe-
tentes na área do ensino superior. 

N.o de reuniões anuais 
em que o Ministério da 
Educação participa; 
Nº de acordos celebrados 
com instituições superio-
res do espaço CPLP, 
ASEAN e da Austrália 

Relatório da 
DGESCT. 

Jun. 2015.  
Preparada a partici-
pação em conferên-
cia internacional.  

3 reuniões. 
 
3 acordos.  

ME ME  DGESCT, DNPC 22 - - - 22 

5.2.12. Promover e regularizar as práti-
cas internas das IESA no que respeita a 
disciplina e comportamento adequado 
dos alunos no recinto académico 

Regulamento aprova-
do/não aprovado; 
 
% de IESA que imple-
mentam regulamento. 

Relatório da 
DNESU 

Nova atividade. Aprovado;  
 
100% 

ME ME DNESU 40 - - - 40 

Total Orçamento do Programa 5.2.:                                                                                                                                                                                                                                                        $ 1,162  

Programa 5.3:  Formação de docentes das Instituições de Ensino Superior. 
Desenvolver esforços para aumentar as competências e qualificações dos professores, ao mesmo tempo que formamos novos docentes com uma forte componente pedago gica e científica, e assegurar as condições adequadas para que estes 
exerçam a nobre tarefa de transmitir conhecimentos a  s nossas crianc as e jovens 

5.3.1. Promover a produção de, pelo 
menos, 2 artigos científicos por cada 
docente de IESA. 

% de docentes universitá-
rios abrangidos; 
Nº de artigos científicos 
produzidos por docente; 
% de artigos produzidos 
avaliados por peritos 
nacionais e internacio-
nais. 
Nº de seminários realiza-
dos para alunos finalistas 
em fase de preparação 
da sua tese 

Relatório da 
DNESU. 

Nova atividade. 100%; 
 
2 artigos; 
 
100%.  
 
4 seminários 

ME ME DNESU, INCT 30 - - - 30 

5.3.2. Regulamentar o uso da língua 
portuguesa nas IESA, incluindo a UNTL. 

Regulamento aprovado 
/não aprovado; 
Nº de ações de divulga-
ção realizadas; 
% das IESA abrangidas. 

Jornal da 
República 

Nova atividade. Aprovado;  
 
2 ações;  
 
100%. 

ME ME DNESU 50 - - - 50 
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5.3.3. Atribuir subsídio às IESPA para 
implementação de programas prioritári-
os, definidos pelo ME, com foco na 
formação de docentes. 

N.º de IESPA beneficiári-
as; 
 
N.º de ações de monitori-
zação por ano por IESPA; 
 
N.º de auditorias externas 
realizadas por IESPA. 

Relatório   da 
DNESU 

Jun 2015: finalizada a 
elaboração do manu-
al de implementação.  

10 IESPA. 
4  ações de 
monitorização 
1  auditoria 
externa. 

ME ME DNESU 32 - - 631 663 

Total Orçamento do Programa 5.3.:                                                                                                                                                                                                                                                           $ 743  

Programa 5.4:  Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia. 
Desenvolver e apoiar as atividades do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, para desenvolver estudos de investigação e análise de ciências aplicadas. 

5.4.1 Constituir os órgãos de governação 
do INCT.  

N.o de órgãos  constituí-
dos  

Relatório do 
INCT.  

Jun 2015: 
Estabelecido o 
Secretariado do 
INCT. 

4 órgãos. ME ME INCT - - - - - 

5.4.2 Iniciar a implementação do plano 
geral do INCT nas componentes de 
infraestruturas, equipamentos e recursos 
humanos 

N.o  de equipamentos 
adquiridos. 
 
N.o  de peritos nacionais 
recrutados.  

Relatório do 
INCT.  

Jun 2015: 
identificados  os 
equipamentos. 

15 computadores 
15 mesas e 
cadeiras  
2 peritos  
 

ME ME INCT 33 - - - 33 

5.4.3 Iniciar as atividades do INCT com a 
realização do inventário e registo  da 
produção científica nacional. 
 
 

Realizado/Não realizado 
inventário e o registo da 
produção  científica 
nacional. 

Relatório do 
INCT. 

Jun 2015: 
realizada coordena-
ção com instituições  
relevantes. 

Realizado  ME ME INCT 73 - - - 73 

5.4.4 Organizar a Semana das Ciências, 
em paralelo com a reunião dos Ministros 
do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia 
da CPLP. 

N.o de dias da conferen-
cia nacional  
 
N.o de atividades organi-
zadas 

Relatório do 
INCT. 

Jun 2015: iniciada a 
preparação.  

2 dias  
4 atividades  

ME ME INCT,  
DGESCT 

30 - - - 30 

Total Orçamento do Programa 5.4.:                                                                                                                                                                                                                              $ 136 

PROGRAMAS TRANSVERSAIS 
Objetivo Geral 6: O sistema de educação estará a formar os recursos humanos qualificados que Timor-Leste necessita para continuar a construção da nossa Nação.  
Meta Final: O Governo irá continuar a desenvolver esforços no sentido de garantir que todas as crianças frequentam a escola e recebem um ensino de qualidade que lhes transmita os conhecimentos e as qualificações de que necessitam para ter 
vidas saudáveis e produtivas e para contribuírem de forma ativa para o desenvolvimento da nossa Nação. 
Indicador de Prestação de Serviços: % de alunos que abandonam o Sistema Educativo em todos os níveis de ensino. N.o de alunos que vencem competições académicas internacionais.  

Programa 6.1:  Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE).  
Fomentada a aprendizagem e o ensino da língua portuguesa, bem como promovida a sua utilização no ensino das ciências, da matemática e outras áreas do saber.   
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6.1.1. Dar continuidade à implementação 
dos Centros de Aprendizagem e Forma-
ção Escolar (CAFE) 

N.º de CAFEs em funcio-
namento nos 12 municí-
pios e região especial do 
Oecusse. 
N.º de alunos que têm 
acesso ao currículo 
nacional em língua portu-
guesa. 
N.º de recém-licenciados  
das Faculdades da Edu-
cação do ensino superior 
público e privado de 
Timor-Leste abrangidos 
pela formação pedagógi-
ca. 
 N.º de horas de  ações 
de capacitação a docen-
tes e quadros da adminis-
tração das escolas públi-
cas por mês. 

Relatório das 
DMs e da 
Equipa de 
Coordenação 
dos CAFE. 

Jun. 2015: em curso 
as atividades letivas 
e formativas de 13 
CAFEs em 12 muni-
cípios e na região 
especial de Oecusse.  

13 CAFEs. 
 
7.020 alunos. 
 
150 recém-
licenciados 
 
12 horas 
 
 
 

ME ME  DNFAL/DGAF/DGPPP,CAFE 4,112   

 
- 

4,112 

6.1.2. Implementar cursos de língua 
portuguesa, a nível municipal, para os 
professores de todos os níveis de ensi-
no, em articulação com o INFORDEPE.  

% de professores abran-
gidos 
N.º de horas por curso de 
língua portuguesa 
N.º de municípios abran-
gidos 
N.º de formadores em 
cada município  
N.o de centros de estudos 
de língua portuguesa 
constituídos 

Relatório do 
CAFE e 
INFORDEPE. 

Nova atividade 10% 
240 horas 
12 municípios  
2 formadores 
12 centros 

ME ME DNFAL/DGAF/DGPPPCAFE  - -   

Total Orçamento do Programa 6.1.:                                                                                                                                                                                                                                                      $ 4,112  

Programa 6.2: Bibliotecas Escolares. 
Criadas bibliotecas escolares em cada município, dotando-as de um abrangente acervo de livros, complementares aos manuais escolares oficiais, e de acesso à internet. 

6.2.1. Criar Bibliotecas escolares em 
cada município. 

N.º Bibliotecas do Ensino 
Básico criadas com 
acervo de livros e acesso 
à internet por município.  
N.º Bibliotecas do ESG e 
ESTV criadas com acervo 
de livros e acesso à 
internet por município. 

Relatório  
DNMEB. 

Jun. 2015: implemen-
tada formação sobre 
a gestão da Bibliote-
ca em 12 municípios. 
 

1 biblioteca. 
2 bibliotecas. 
1 técnico 
55 horas  

ME ME  DNMEB, UCN, DNFAL 88 15 - - 103 
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N.º de técnicos por cada 
Biblioteca. 
N.º de horas de formação 
aos técnicos bibliotecári-
os. 

Total Orçamento do Programa 6.2.:                                                                                                                                                                                                                                                         $ 103  

Programa 6.3. Equipa multidisciplinar do Currículo nacional e disponibilização de Materiais de apoio ao processo de Ensino e Aprendizagem.  
Constituição de equipa multidisciplinar, composta por especialistas nacionais e internacionais nas diversas áreas curriculares e disponibilização de materiais de apoio ao processo de ensino-aprendizagem.  

6.3.1. Dar continuidade ao processo de 
estabelecimento da Unidade Técnica de 
Apoio Curricular (UTAC), recorrendo 
também a especialistas de outras institu-
ições de ensino (ex. UNTL)  

N.º de especialistas 
curriculares recrutados do 
EB, ESG, ETV. 
N.o de materi-
ais/publicações desenvol-
vidas por trimestre  
N.º de dicionários e 
gramáticas elaboradas  

Relatório  
DNACE. 

Jun. 2015: 
Elaborados Termos 
de Referência e em 
processo de recruta-
mento de peritos. 

15 especialistas 
2 publicações 
2 dicionários  
2 gramáticas 

ME ME  UCN 681 - - - 681 

6.3.2. Imprimir materiais complementares 
à implementação dos currículos e à 
gestão escolar.  

% de escolas públicas e 
privadas com uma cader-
neta por aluno. 
% de diplomas e certifi-
cados de conclusão de 
ciclo de ensino impres-
sos. 
% de formadores do 
INFORDEPE que rece-
bem manual  de formação 
impresso. 
% de boletins informati-
vos do Ministério da 
Educação impressos 
(Sapientia e INFORDE-
PE). 

Relatório do 
UCN, CI. 

Jun. 2015: 
impressão em curso 
de materiais de apoio 
para a implementa-
ção do ano letivo de 
2015. 

100% 
100% 
100% 
100% 
 
 
 

ME ME UCN, CI, 
DNFAL. 

242 - - - 242 

6.3.3. Realizar exames nacionais do EB, 
ESG e ESTV 

% de escolas públicas e 
privadas do EB, ESG e 
ESTV abrangidas 
 
Nº estimado de alunos 
abrangidos por exames 
nacionais. 

Relatório da 
IGE.  

Jun. 2015: em fase 
de preparação para 
os exames de 2015.  

246 escolas do 
3º ciclo (100%) 
102 escolas do 
ES (100%) 
22.414 alunos do 
9º ano. 
16.270 alunos do 
12º ano ESG e 
ESTV.  

ME ME UCN 364 - - - 364 
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6.3.4. Adquirir equipamentos necessários 
ao funcionamento do Centro de Impres-
são para responder às necessidades. 

N.º de equipamentos 
adquiridos 
 

Relatório do 
CI. 

Nova atividade. 3 equipamentos. ME ME CI - 96 - - 96 

6.3.5. Traduzir os materiais oficiais do 
currículo nacional nas duas línguas 
oficiais, em particular os respeitantes ao 
novo currículo da EPE e do 1ºe 2º ciclos 
do EB. 

% de manuais e planos 
de aula da EPE e EB 
traduzidos. 
 

Relatório do 
UCN. 

Nova atividade. 100% ME ME UCN 153 - - - 153 

Total Orçamento do Programa 6.3.:                                                                                                                                                                                                                                                       $ 1,536  

Programa 6.4: Educação Inclusiva e Política de Género 
Terá sido desenvolvida e implementada uma política de inclusão social na educação. 

6.4.1. Implementar a política nacional da 
educação inclusiva.  

N.º dias de ação de 
divulgação da política por 
município. 
Nº de municípios abran-
gidos por recolha de 
dados sobre estudantes 
com necessidades educa-
tivas especiais.  
N.º de dias de formação 
de formadores em Suai, 
Oecusse, Same e Vique-
que. 
Nº de formadores forma-
dos. 
N.º de professores 
abrangidos por ação de 
formação contínua 
N.º de pontos focais 
municipais. 

Relatório da 
EI. 

Jun. 2015: 
em fase de finaliza-
ção da política nacio-
nal para discussão no 
CdM. 

5 dias. 
3 municípios e 
região Oecusse.  
10 dias 
40 formadores 
160 professores 
12 pontos focais 

ME ME, UNICEF e 
Handicap Inter-
national 

DGAF, DGPPP, DNPPMA, 
INFORDEPE, GCAE 

50 - - - 50 

6.4.2. Implementar as recomendações 
da Secretaria de Estado para o Apoio e 
Promoção Socioeconómica da Mulher 

% mínima de oportunida-
des de formação (bolsas 
de estudo e cursos técni-
cos) atribuídas a mulhe-
res. 
% de raparigas, na idade 
correta, que completam o 
Ensino Básico. 
N.o de ações anuais de 
formação junto da comu-
nidade educativa relativa 

Relatório do 
DGAF. 

Jun. 2015: 
realizada coordena-
ção com a SEM para 
a realização de 
formação aos mem-
bros do grupo de 
trabalho do género 
do Ministério. 

40% 
75% 
 
3 ações de 
formação anuais. 
 
17 membros 
 
50%  

ME, MSS e 
SEM 

ME e MSS DGAF, DGPPP, DNPPMA, 
INFORDEPE, GCAE 

37 - - - 37 
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ao plano de ação contra a 
violência baseada no 
género 
N.o de membros do Grupo 
de trabalho do género do 
Ministério 
% de jovens crian-
ças/jovens de sexo femi-
nino com comportamen-
tos de risco identificadas 
e inseridas em programa 
de apoio. 

Total Orçamento do Programa 6.4.:                                                                                                                                                                                                                                                             $ 87  

Programa 6.5: Media Educativa  
Transmitir programas de caráter educativo produzidos pelo Ministério da Educação em horário diurno 

6.5.1. Divulgar junto das escolas e do 
público em geral conteúdos programáti-
cos, em coerência com os currículos dos 
diferentes níveis de ensino e a promoção 
dos valores nacionais.  

N.º de horas de emissão 
diária da Rádio Sapientia. 
N.º de horas de transmis-
são diária, através da 
RTTL. 
N.º de boletins Sapientia 
produzidos por ano. 
% de  escolas públicas e 
privadas abrangidas de 
Kits Media Educativa.  

Relatório da 
DNMEB. 

Jun. 2015:  
assinado acordo com 
a RTTL e disponibili-
zados conteúdos a 
rádio comunitárias de 
Díli, Ainaro e Oecus-
se. 
Publicadas duas 
edições do boletim 
sapientia. 

8 horas 
1 hora 
5.000 exempla-
res 
50% 

ME, RTTL ME, RTTL DNMEB, CI 398 - - - 398 

Total Orçamento do Programa 6.5.:                                                                                                                                                                                                                                                         $ 398  

Programa 6.6: Saúde e Desporto Escolar 
Além de apoiar atividades desportivas locais, o Governo irá também encorajar e promover a educação física e o desporto educacional que já foram incluídos nos currículos de ensino 
nacional. 

6.6.1. Apoiar a realização de atividades 
de desporto escolar em parceria com a 
SEJD 

Nº de competições reali-
zadas por ano por muni-
cípio  
Nº de escolas do EB, 
ESG e ESTV abrangidas 
por município  

Relatório   da 
DNASE 

Jun. 2015: 
realizada coordena-
ção para realização 
de competições 
durante o 2º semes-
tre.  

4 competições 
 
3 escolas. 

ME e SEJD ME e SEJD DNASE, DMs, DNEB, 
DNESGDNESTV, DNPC. 

43 - - - 43 

6.6.2 Coordenar com o Ministério da 
Saúde a implementação do plano de 
saúde escolar em todos os estabeleci-
mentos de ensino publico e privado.  

Nº de atividades realiza-
das por trimestre por 
município  
 
% de escolas abrangidas 

Relatório da 
DNASE. 

Jun. 2015: 
em fase de coorde-
nação com o MS 
para aprovação do 
plano estratégico de 

1 atividade por 
trimestre. 
 
 
100% 

ME e MS ME, MS e UNI-
CEF 

DNASE - - - - - 
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saúde escolar.  

Total Orçamento do Programa 6.6.:                                                                                                                                                                                                                                                             $ 43  

Programa 6.7.: Inspeção Geral da Educação 
Orientar a Inspeção de modo a que os seus serviços apoiem a melhoria do ensino e da aprendizagem. 

6.7.1. Realizar inspeção nas componen-
tes de Administração e Finanças e de 
Administração Escolar. 

% de Unidades Orgânicas 
e Estabelecimentos de 
ensino abrangidos. 
N.º de encontros anuais 
com quadros da IGE. 
Iniciado/Não iniciado 
novo sistema de recolha 
e análise de dados. 

Relatório da 
IGE. 

Jun. 2015: 
realizadas visitas de 
monitorização a 50% 
dos estabelecimentos 
de ensino. 

100% 
 
 
2 encontros. 
 
Iniciado 

ME ME  IGE 70 - - - 70 

6.7.2.  Coordenar com a Inspeção Geral 
do Estado, a Comissão da Função Públi-
ca, a Comissão Anticorrupção e demais 
entidades competentes a resolução de 
casos com indícios de irregularidades 
/ilegalidades. 

% de casos averiguados. 
 
 
 

Relatório da 
IGE. 

Jun. 2015: 
realizadas ações de 
coordenação regula-
res. 

100% ME ME  IGE, GJ.  - - - - - 

6.7.3. Finalizar a elaboração e aprovar o 
Manual Operacional dos Inspetores 
Escolares. 

Aprovado/Não aprovado Relatório da 
IGE. 

Jun. 2015: 
em fase de elabora-
ção do esboço. 

Aprovado ME ME  IGE 16 - - - 16 

Total Orçamento do Programa 6.7.:                                                                                                                                                                                                                                                              $ 86  

Programa 6.8: Participação no desenvolvimento do sistema educativo.  
Promover a participação das autoridades nacionais nas atividades académicas e escolares de todos os níveis e ainda definir os crite  rios mi nimos de funcionamento e desenvolver o papel das Associações de Pais e Professores no acompanhamento 
do processo de ensino-aprendizagem, medidas estas que sera  o transversais à EPE, EB e ES.. 

6.8.1. Iniciar a implementação do Pro-
grama Inspiração Timor-Leste com o 
objetivo de promover a participação das 
autoridades locais e sociedade civil nas 
atividades educativas. 

N.o de workshop nacio-
nais realizados para 
divulgação do Programa.  
N.º de grupos técnicos 
voluntários criados a nível 
municipal. 
N.º de ações realizadas 
em cada município. 

Relatório das 
Direções 
Municipais. 

Nova atividade 
 
 

2 workshops. 
12 grupos. 
 
4 ações. 
 

ME ME  DMs, GCAE, DNPC. 155 - - - 155 

6.8.2. Promover a comemoração do dia 
mundial dos professores, o dia mundial 
da criança e outras datas relevantes do 
calendário escolar.   

% de escolas que reali-
zam atividades comemo-
rativas  

Relatório do 
DGEPEEB, 
DGESec. 

Nova atividade 100%  ME ME  DGEPEEB, DMs e DGESec 54 - - - 54 
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6.8.3. Dar continuidade ao processo de 
constituição de Associações de Pais e 
Associações de Professores e Associa-
ções de Estudantes em todos os estabe-
lecimentos de ensino.  

% de escolas abrangidas 
por ações de divulgação.  
 
% de escolas com Asso-
ciação de Pais, Associa-
ção de Professores e 
Associações de Estudan-
tes 

Relatório do 
DGEPEEB, 
DGESec. 

Jun. 2015:  
elaborado o esboço 
de regulamento 
próprio.  

100% 
 
50% 

ME ME DGEPEEB, DMs e DGESec, 
GCAE 

52 - - - 52 

6.8.4. Desenvolver uma cooperação com 
a Igreja Católica, designadamente as 3 
dioceses, e outras confissões religiosas 
que participam no sector educativo. 

Formalizado/Não formali-
zado memorando de 
entendimento com as 3 
dioceses. 
N.o de ações de capacita-
ção desenvolvidas com 
quadros das escolas e 
IESA privadas (católicas 
e outras confissões) por 
trimestre 
N.o de escolas e institui-
ções de ensino superior 
públicas abrangidas por 
município. 

Relatório das 
DMs. 

Nova atividade. Formalizado.  
2 ações de 
capacitação. 
3 estabelecimen-
tos de ensino 
públicos. 
 
 

ME ME DGPPP, DMs, DNPC.  70 - - - 70 

6.8.5. Realizar atividades extracurricula-
res para todos os níveis de ensino, 
incluindo a promoção do escutismo. 

N.º de EBCs que estabe-
lecem grupo de escutei-
ros por município 
Nº de atividades extracur-
riculares realizadas por 
semana por escola básica 
e secundária.  

Relatório das 
DMs. 

Nova Atividade 1 EBC 
 
 
1 atividade 

  DMs, GCAE 72 - - - 72 

Total Orçamento do Programa 6.8.:                                                                                                                                                                                                                                                          $ 403 

GESTÃO INSTITUCIONAL 
Objetivo Geral 7: Iremos prosseguir com reformas da Função Pública e boa Governação para assegurar que o nosso sector público possua a capacidade para implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento, oferecer serviços de qualidade 
ao nosso Povo e construir as bases para o nosso futuro como uma Nação moderna e próspera. 
Meta Final:  O Governo irá reforçar a boa gestão administrativa e financeira, o planeamento adequado, a coordenação institucional, os recursos humanos, as infraestruturas que se querem 
ajustadas às necessidades e investir em metas orientadas para os resultados de forma a que sejam prestados melhores serviços no sector da educação. 
Indicador de Prestação de Serviços:. Melhoria do resultado da avaliação anual, realizada pela Secretaria de Estado para o Fortalecimento Institucional.  

Programa 7.1.: Gestão dos Serviços Corporativos.  
Os sistemas de gestão são estabelecidos de forma a promover a eficiência e eficácia dos serviços educativos a nível central e municipal.. 

7.1.1. Finalizar o desenvolvimento dos 
termos de referência para os cargos 
dirigentes e técnicos, e os manuais 

% de cargos dirigentes e 
técnicos do ME com TdR 
elaborados e aprovados 

Relatório da 
DGAF. 

Jun. 2015: em fase 
de elaboração.   

100%  
 
 

ME ME DGAF,  
DGPPP, DNPPMA, DNRH 

 80 - - - 80 
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operacionais das unidades orgânicas do 
Ministério, em coerência com o enqua-
dramento legal e estratégico do sector.  

 
% de manuais operacio-
nais das unidades orgâni-
cas finalizados e subme-
tidos à aprovação do 
Ministro da Educação  

 
 
100% 

7.1.2. Monitorizar e avaliar a implemen-
tação do PAA, a nível central e munici-
pal.  

N.º de relatórios de tri-
mestrais de monitoriza-
ção elaborados por cada 
Unidade Orgânica do 
Ministério da Educação. 
N.º de reuniões trimes-
trais de coordenação. 

Relatório da 
DNPPMA. 

Jun. 2015: 
elaborados os relató-
rios de 3 e 6 meses e 
realizadas 2 reuniões 
de coordenação com 
cargos de chefia a 
nível central e muni-
cipal. 

4 relatórios. 
 
 
 
4 reuniões. 
 

ME ME DNPPMA, DGPPP, DMs 63 - - - 63 

7.1.3 Implementar o plano de aprovisio-
namento de 2016 

% de CPVs processados 
a nível de aprovisiona-
mento 

Relatório da 
DNA. 

Jun. 2015: em fase 
de implementação do 
plano de aprovisio-
namento de 2015.  

85%  ME ME e Banco 
Mundial  

DNA, DGAF 93 - - - 93 

7.1.4. Implementar regulamento para a 
gestão e administração de documentos 
oficiais do Ministério, incluindo arquivo 
digital.  

% de documentos arqui-
vados a nível digital. 
% de Unidade Orgânicas 
que cumprem o novo 
regulamento.  

Relatório  da 
DNFAL  

Jun. 2015: 
regulamento em fase 
de elaboração.  

100% 
 
 
100% 

ME ME DNFAL, DGAF 30 - - - 30 

7.1.5. Dar continuidade ao processo de 
recolha e tratamento dos dados de todos 
os níveis de ensino, incluindo a realiza-
ção do primeiro Censos da Educação. 

% de escolas abrangidas; 
% de alunos abrangidos; 
% de professores abran-
gidos. 
N.º de livros estatísticos 
produzidos; 
N.º de boletins trimestrais 
produzidos 
Realizado/Não realizado 
Censos. 

Relatório da 
DNPPMA. 

Jun. 2015: 
Finalizada a recolha 
e tratamento dos 
dados de 2015.  

100% 
100% 
100% 
1 livro. 
4 boletins. 
Realizado Cen-
sos. 

ME ME e Banco 
Mundial 

DNPPMA, DNFAL, 
DGPPP, DMs 

348 - - - 348 

7.1.6. Implementar a política de gestão 
de património de estado para registo e 
controlo dos equipamentos e bens públi-
cos de todos os estabelecimentos de 
ensino e Unidades Orgânicas. 

% de bens e equipamen-
tos inventariados; 

Relatório do 
DNFAL. 

Jun. 2015: 
Em curso a utilização 
do sistema Barcode e 
do sistema Waybill. 

100% ME ME DNFAL, DGAF 163 - - - 163 

7.1.7. Dar continuidade ao processo de 
preparação para a integração de pro-

No de programas educati-
vos alvo de preparação 

Relatório da 
DGAF. 

Jun. 2015: em fase 
de coordenação.   

3 ME ME DGAF, DGPPP - - - - - 
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gramas educativos nas futuras estruturas 
municipais em 2017. 

para integração em 2017.  

7.1.8. Rever diplomas legais existentes e 
elaborar novas propostas de legislação, 
de acordo com as necessidades identifi-
cadas. 

N.o  de diplomas revistos  
 
N.o  de diplomas elabora-
dos 

Jornal da 
República 

Jun. 2015: em fase 
de revisão e elabora-
ção de diversos 
diplomas legais. 

4 diplomas 
revistos.  
 
5 diplomas 
elaborados. 

ME ME DGAF, DGPPP, DNFAL, GJ.  150 - - - 150 

7.1.9. Assegurar as despesas inerentes 
ao funcionamento dos serviços corpora-
tivos da educação. 

Assegurado / Não asse-
gurado.  

Relatório da 
DNFAL 

Jun. 2015: Executa-
das 50% das despe-
sas correntes do ME.  

Assegurado. ME ME DNFAL 2,986 81 - - 3,067 

Total Orçamento do Programa 7.1.:                                                                                                                                                                                                                                                       $ 3,994  

Programa 7.2: Gestão dos Recursos Humanos.  
Reforçadas as funções de Gestão dos Recursos Humanos para melhorar a qualidade de prestação dos serviços educativos.. 

7.2.1. Finalizar a reconciliação entre as 
bases de dados do Ministério das Finan-
ças (Payroll), da Comissão da Função 
Pública (PMIS) e do Ministério da Edu-
cação (SIGE/EMIS). 

% de dados reconciliados Relatório da 
DNRH. 

Jun. 2015: 
elaborado diagnósti-
co por consultor do 
projeto do Banco 
Mundial. 

100% ME, CFP, 
MF 

ME DNRH, DNFAL 247 - - - 247 

7.2.2. Articular com a UNTL as necessi-
dades de Formação Inicial de Professo-
res a médio e longo prazo.   

N.o de reuniões realiza-
das com a UNTL 

Relatório da 
DNRH. 

Jun. 2015: criado 
grupo de trabalho 
técnico.  

2 ME, UNTL ME, UNTL DNRH - - - - - 

7.2.3. Finalizar o diagnóstico dos qua-
dros técnicos de cada unidade orgânica, 
identificando as necessidades de capaci-
tação.  

% de unidades orgânicas 
alvo de diagnóstico e com 
plano próprio de forma-
ção de quadros.  

Relatório da 
DNRH. 

Jun. 2015: iniciado o 
diagnóstico.  

100% ME ME DNRH, DNFPAL 104 - - - 104 

7.2.4. Efetuar a colocação de professo-
res para o ano letivo de 2017, de acordo 
com as necessidades identificadas e os 
critérios definidos. 

% de professores coloca-
dos para o ano letivo 
2017.  

Relatório do 
DNRH. 

Jun. 2015:  
em fase de recolha 
de dados a nível 
municipal.  

100% ME ME DNRH 85 - - - 85 

7.2.5. Realizar o processo de seleção de 
novos professores, em articulação com a 
Comissão da Função Pública, para 
integrarem o Regime de Carreira Docen-
te, de acordo com as necessidades 
identificadas. 

N.º de professores recru-
tados. 

Relatório do 
DNRH. 

Jun. 2015:  
realizadas reuniões 
com a Comissão da 
Função Pública. 

1274 professores ME, CFP ME DNRH 6 - - - 6 

7.2.6. Realizar avaliação de desempenho 
dos professores e dos funcionários do 

% de docen-
tes/funcionários abrangi-

Relatório do 
DNRH. 

Jun. 2015:  
em fase de conclusão 

100% ME, CFP ME DNRH 13 - - - 13 
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Regime de Carreira Geral. dos o processo de avalia-
ção de 2014. 

7.2.7. Realizar processo de Concurso 
Interno para progressão de Grau, em 
coordenação com a Comissão da Fun-
ção Pública, destinado a funcionários do 
Regime de Carreira Geral das estruturas 
Nacionais e Municipais. 

Realizado/Não Realizado Relatório do 
DNRH. 

Jun. 2015: 
em fase de articula-
ção com a Comissão 
da Função Pública. 

Realizado ME, CFP ME DNRH 2 - - - 2 

7.2.8. Realizar ações de formação trans-
versais, direcionadas aos Diretores 
Nacionais, aos Diretores Municipais e 
staff administrativo das Direções.   

% de Unidades Orgânicas 
abrangidas por formação; 
N.º de funcionários sele-
cionados por cada Unida-
de Orgânica. 
N.º de horas de formação 
por curso 

Relatório do 
DNRH. 

Jun. 2015: 
em fase de diagnósti-
co de necessidades. 

100% 
2 funcionários 
120 horas 

ME ME, Parceiros de 
desenvolvimento 

DNRH, DNFAL, DMs 218 - - - 218 

7.2.9. Realizar ações de formação aos 
quadros da Administração Escolar e da 
Inspeção-Geral.  

% de quadros da Admi-
nistração Escolar e da 
Inspeção-Geral que 
participam por município. 
N.º de horas de formação 
por curso 

Relatório do 
DNRH. 

Jun. 2015: 
Realizadas ações de 
formação a quadros 
da administração 
escolar do EB, ESG, 
ESTV e da inspeção. 

25% 
 
 
 
120 horas 

ME ME e Parceiros 
de desenvolvi-
mento 

DNRH, DMs 41 - - - 41 

Total Orçamento do Programa 7.2.:                                                                                                                                                                                                                                                          $ 716  

Programa 7.3.: Parcerias no setor da Educação 
Conduziremos uma abordagem de cooperação internacional, encorajando as fortes relações culturais, aperfeiçoando os nossos métodos de trabalho e optando pelos princípios delineados na declaração de Paris, na agenda de ação de ACRA e nos 
compromissos assumidos no fórum de alto nível em Busan para Parcerias de Cooperação Efetivas para o Desenvolvimento. 

7.3.1. Dar continuidade à implementação 
da Ac a o Conjunta para a Educação em 
Timor-Leste (ACETL) ao nível nacional e 
municipal para melhoria da coordenação, 
eficácia e eficiência dos diferentes pro-
gramas e intervenções no sector educa-
tivo 

N.o de reuniões realiza-
das a nível central por 
ano com o grupo de 
parceiros do Ministério;  
N.o de reuniões realiza-
das a nível municipal por 
ano 
N.o  de diálogos nacionais 
realizados 
% de parceiros convida-
dos 
% de parceiros que 
integram as suas ativida-
des no PAA do sector. 

Relatório da 
DGAF. 

Jun. 2015: realizada 
reunião trimestral 
com todos os parcei-
ros de desenvolvi-
mento 

4 reuniões a 
nível central. 
4 reuniões a 
nível municipal. 
1 diálogo nacio-
nal. 
100%  
100% 

ME ME, Parceiros de 
desenvolvimento  

DGAF, DNPPMA, DNFAL, 
DNPC, DMs 

80 - - - 80 

7.3.2. Organizar as reuniões anuais dos N.o  de reuniões Ministeri- Relatório da Jun. 2015: 2 reuniões ME, MNEC, ME, CPLP  DGAF, DNFAL, DNPC. 313 - - - 313 
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Ministros da CPLP, nos domínios da 
Educação, Ensino Superior, Ciência e 
Tecnologia  

ais organizadas 
 
N.o de países da CPLP 
representados 

DGAF – 
Secretariado 
técnico do 
ME para a 
CPLP.  

organizada a reunião 
extraordinária de 
Ministros da Educa-
ção da CPLP.  

 
 
8  países  

CPLP 

7.3.3. Promover diversas iniciativas no 
âmbito da Presidência de TL da CPLP, 
na área da Educação e Ciência, apropri-
adas a cada nível de ensino nos 13 
municípios  

N.o  de iniciativas realiza-
das, incluindo a organiza-
ção da Conferência 
Internacional da Língua 
Portuguesa. 
 
N.o  de países da CPLP 
representados. 

Relatório da 
DGAF –  
Secretariado 
técnico do 
ME para a 
CPLP. 

Jun. 2015: 
em fase de prepara-
ção. 

8 iniciativas. 
 
 
8 países.   

ME ME e CPLP DGAF, DNFAL, DNPC. 48 - - - 48 

7.3.4. Participar nas atividades promovi-
das pela SEAMEO, através dos seus 
diferentes centros, cumprindo com o 
pagamento de quota anual 

N.o  de iniciativas em que 
o ME participa por ano  
 
Realizado/Não realizado 
pagamento da quota 
anual 

Relatório da 
DGAF. 

Jun. 2015: 
assegurada a partici-
pação na 48a Confe-
rência geral da SEA-
MEO.  

8 iniciativas. 
 
 
Realizado. 

ME ME e SEAMEO DGAF, DNFAL, DNPC. 21 - - - 21 

Total Orçamento do Programa 7.3.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 462  

Total Orçamento do Programas ME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 42,904 
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Ministério da Agricultura e Pescas 

Papel  

O MAP lidera de forma activa o desenvolvimento sustentável e a gestão de recursos agrícolas, flores-

tas, aquicultura e pescas. 

Missão - Prestar serviços à comunidade agrícola de Timor Leste, de modo a: 

 Aumentar a produtividade; 

 Aumentar as receitas através de exportações a fim de melhorar as condições socioeconómicas 

em áreas rurais, especialmente ao nível de recursos humanos e financiamento. 

Objectivo Geral: 

 Alcançar a segurança alimentar; 

 Promover o crescimento económico; 

 Criar emprego em áreas rurais. 

Resultados Esperados: 

 Aumento da produção alimentar; 

 Aumento da área cultivada, com preparação de 36.000 hectares de terreno; 

 Promoção da produção de animais através de projectos-piloto de criação de animais como 

modelos para serem adoptados pelos agricultores; 

 Aumento da capacidade do MAP e dos agricultores; 

 Aumento dos lucros por via da adopção de tecnologias de cultivo, do uso de sementes de boa 

qualidade e do tratamento e exportação de colheitas; 

 Aumento das áreas com acesso a sistemas de irrigação; 

 Melhoria de áreas degradadas através de reabilitação e protecção de florestas e áreas protegidas; 

 Promoção da produção de peixe através da criação de viveiros como modelos para serem adop-

tados pelos agricultores; 

 Melhoria da qualidade e da quantidade da produção de café e intensificação do desenvolvimen-

to da produção de caju; 

 Melhoria da prestação de serviços de divulgação agrícola, guardas florestais e veterinários nos 

sucos; 

 Melhoria da qualidade dos serviços de quarentena; 

 Fortalecimento da monitorização do sistema de segurança alimentos; 

 Melhoria da qualidade do ensino na Escola Técnica Agrícola; 

 Alargamento de estudos de adaptação. 

 

Orçamento 

O Ministério da Agricultura e Pescas tem um Orçamento de 22,343 milhões de dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Ministério da Agricultura e Pescas apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca 

de 4.035 pessoas, composto por 1.467 funcionários permanentes, 221 cargos de direcção e chefia, 401 

agentes da administração pública actuais e 39 vagas em processo de recrutamento. Significa que a pro-

jecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 1.907 pessoas. Este número não inclui funcionários 

de nomeação política. Além disso, o Ministério da Agricultura e Pescas ainda tem Professores Agríco-

las em Natarbora, Bobonaro, Fuiloro e Oecussi no total de 95 pessoas. 

O total de funcionários permanentes do Ministério da Agricultura e Pescas já inclui 137 funcionários 

permanentes destacados na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 1        1        2          10      2         12          55        14         69         237         55          292         542        106       648        310        31          341          86            17          103           1,241       226        1,467         

Escalão 1
o -     -     -        5        1         6            9          4          13         22           5            27          86          22         108        53         8            61           35            6            41             210          46          256            

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         21        7          28         133         38          171         394        80         474        229        22          251          50            8            58             827          155        982            

Escalão 3
o 1        1        2          2        1         3            6          1          7           18           1            19          16          1           17          21         -         21           1              2            3               65           7            72              

Escalão 4
o -     -     -        2        -       2            11        2          13         39           8            47          34          1           35          6           1            7             -           1            1               92           13          105            

Escalão 5
o -     -     -        1        -       1            8          -        8           25           3            28          12          2           14          1           -         1             -           -         -            47           5            52              

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -       -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         2          -        2           37           15          52          11          4           15          298        13          311          17            4            21             365          36          401            

Total forca de trabalho actuais 3        1        4          26      2         28          112      22         134       350         80          430         600        115       715        610        44          654          103           21          124           1,804       285        2,089         

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          4        -       4            -       -        -        -         -         -          -            5             -         5                

Inspector Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        6        -       6            8          1          9           3            1            4            -         -          -            17           2            19              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         6          -        6           3            3            3           3            -          -            12           -         12              

Chefe do Departemento -     -     -        6        -       6            41        7          48         70           9            79          44          5           49          2           2             -            163          21          184            

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 2        -     2          16      -       16          55        8          63         76           10          86          47          5           52          2           -         2             -           -         -            198          23          221            

Sub-Total
Total

-                                5                                      9                                        14                                           8                                           2                                             1                                                  39                                               

MINISTÉRIO AGRICULTURA E PESCAS (MAP)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

119                                              1,907                                           

9                                   280                                  489                                    511                                          278                                       221                                         119                                              1,907                                           

9                                   280                                  489                                    511                                          278                                       221                                         

-                                               -                                              

4                                  33                                  143                                  444                                       723                                     656                                       125                                            2,128                                        

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

 

Escalao 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Professor Senior -        -       -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -                  

Professor 19         -       19         3           -        3           8          -     8          40        -     40        -         -         -      -   -          -    -     -    -    70           -        70                    

Assistente 25         -       25         -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    25           -        25                    

Total Professores Agri. 44         -       44         3           -        3           8          -     8          40        -     40        -         -         -      -   -          -    -     -    -    95           -        95               

1 2 3 4 5 6

Total

7

MAP-RE-Professores Agricola (Natar-Bora, Bobonaro, Fuiloro e Oecussi)

Categoria Forca de Trabalho Sub-Total 
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Plano Anual do Ministério da Agricultura e Pescas para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desempe-

nho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual  

(2016) 
 

EntidadeRespon 
sável  
(ER) 

 
Fontes de 

Financiamento Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: A produção agro-pecuária assegura o abastecimento do mercado interno e a segurança alimentar ao nível nacional e gera excedentes exportáveis. 
Meta Final: Até 2017, Timor-Leste diminui para 52% os agregados com escassez alimentar por um mês ou mais (em plano ação nacional - Timor-Leste sem fome e má nutrição). 
Indicador de Prestação de Serviços: a) Agregados com escassez alimentar por um mês ou mais para 47%; b) 5% de aumento da produção das culturas alimentares. 

Programa de Produção de Culturas Alimentares 
Objetivos específicos: Melhorar os índices de segurança alimentar através do aumento da produção das culturas alimentares. 

1. Implementar a  
política de subsídios aos agricultores 
para o arroz e milho. 

- 30 ton de sementes de 
arroz introduzidas e 125 ton 
de sementes de arroz 
melhorado adquiridas e 
distribuídas a 7.750 agricul-
tores; 
- 125 ton de sementes de 
milho melhorado e 15 ton de 
sementes de milho alta 
produção adquiridas e 
distribuídas a 7.813 agricul-
tores; 
- 80 tractores operacionais e 
175.000 ltrs de combustível 
adquirido e utilizados para a 
sua operação; 
- 10 ton de fertilizantes 
orgânicos (fabricados) e 50 
ton de fertilizantes an-
orgânicos adquiridas e 
distribuídos a 4.688 agricul-
tores; 
- 10.000 ltrs de pesticida 
adquiridos para apoiar a 
intervenção e o controlo da 
peste na área cultivada de 
arroz de 2.000 ha e 6.250 ha 
de milho; 
- 68.530 ton de arroz no total 
(aumento de 8.235 ton em 

Dados adminis-
trativos e levan-
tamento de 
dados pelos 
extensionistas, 
observações no 
terreno. 

 

Em 2015: 
- 50 ton de sementes de 
arroz introduzidas e 100 
ton de sementes de arroz 
melhorado adquiridas e 
distribuídas a 7.500 
agricultores; 
- 150 tratores operaciona-
lizados e 350.000 ltrs de 
combustível adquirido e 
utilizados para a sua 
operação; 
- 7.92 ton de fertilizantes 
orgânicos (fabricados) e 
300 ton de fertilizantes 
an-orgânicos adquiridas e 
distribuídas a 46.875 
agricultores; 
- 7.000 ltrs de pesticida 
adquiridas para apoiar a 
intervenção e o controlo 
da peste na área cultiva-
da de arroz de 875 ha e 
milho de 875 ha; 
- 60,295 ton de arroz e 
135,631 ton de milho 
produzidas. 

30 ton de sementes de 
arroz introduzidas e 125 ton 
de sementes de arroz 
melhorado adquiridas e 
distribuídas a 7.750 agricul-
tores; 
125 ton de sementes de 
milho melhorado e 15 ton 
de sementes de milho alta 
produção adquiridas e 
distribuídas a 7.813 agricul-
tores; 
80 tratores operacionaliza-
dos e 175.000 ltrs de com-
bustível adquirido e utiliza-
dos para a sua operação; 
10 ton de fertilizantes 
orgânicos (fabricados) e 50 
ton de fertilizantes an-
orgânicos adquiridas e 
distribuídos a 4.688 agricul-
tores; 
10.000 ltrs de pesticida 
adquiridos para apoiar a 
intervenção e o controlo da 
peste na área cultivada de 
arroz de 2.000 ha e 6.250 
ha de milho; 
68.530 ton de arroz no total 
(aumento de 8.235 ton em 

MAP 
 
 
 

OGE 2016 DNAHE √    1,358.3 
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média) e 170,473 ton de 
milho no total (aumento de 
34.842 ton em média) irá 
produzido. 

média) e 170,473 ton de 
milho no total (aumento de 
34.842 ton em média) irá 
produzido; 
6.563 chefes de família 
(11.250 beneficiários) 
serem beneficiados. 

2.  Apoiar o cultivo  
de outras culturas alimentares. 

- 10 ton de sementes de 
arroz sequeira adquiridas e 
distribuídas a 500 agriculto-
res; 
- 30.000 pacotes de  hortali-
ças/vegetais  adquiridas e 
distribuídas a 6.000 agricul-
tores; 
- 2 ton de sementes de 
balata europa melhorado 
adquiridas e distribuídas a 
40 agricultores; 
- 5 ton de sementes de soja 
adquiridas para apoiar área 
cultivada de 125 ha; 
- 5 ton de sementes de 
feijão mungo adquiridas 
para apoiar área cultivada 
de 200 ha; 
- 10 ton de sementes de 
amendoim adquiridas para 
apoiar área cultivada de 100 
ha; 
- 4.000 unidades de equi-
pamentos de horticultura 
adquiridas; 
- 11.500 ton de batata euro-
pa, 118.75 ton de soja e 
133.6 ton de amendoim 
produzidas. 

 Em 2015: 
- 20 ton de sementes de 
arroz sequeira adquiridas 
e distribuídas a 1.000 
agricultores; 
- 4 ton (37.937) pacotes 
de sementes de hortali-
ças / vegetais adquiridas 
e distribuídas a 7.587 
agricultores; 
- 10 ton de sementes de 
balata europa melhorado 
adquiridas e distribuídas 
a 200 agricultores; 
- 25 ton de sementes de 
soja adquiridas e distribu-
ídas a 781 agricultores; 
- 7 ton de sementes de 
feijão mungo adquiridas e 
distribuídas a 350 agricul-
tores; 
- 20 ton  de sementes de 
amendoim   adquiridas e 
distribuídas a 417 agricul-
tores; 
- 9.000 unidades de 
equipamentos de horticul-
tura adquiridas; 
- 10.000 ton de batata 
europa, 593.75 ton de 
soja e 283.05 ton de 
amendoim produzidas. 

- 10 ton de sementes de 
arroz sequeira adquiridas e 
distribuídas a 500 agriculto-
res; 
- 30.000 pacotes de hortali-
ças/vegetais adquiridas e 
distribuídas a 6.000 agricul-
tores; 
- 2 ton de sementes de 
balata europa melhorado 
adquiridas e distribuídas a 
40 agricultores; 
- 5 ton de sementes de soja 
adquiridas para apoiar área 
cultivada de 125 ha; 
- 5 ton de sementes de 
feijão mungo adquiridas 
para apoiar área cultivada 
de 200 ha; 
- 10 ton de sementes de 
amendoim adquiridas para 
apoiar área cultivada de 
100 ha; 
- 4.000 unidades de equi-
pamentos de horticultura 
adquiridas; 
- 11.500 ton de batata 
europa, 118.75 ton de soja 
e 133.6 ton de amendoim 
produzidas. 

MAP 
 
 
 

OGE 2016 DNAHE √    347.5 

3. Apoiar e promover boas práticas 
agrícolas para o arroz e milho. 

- 180 dias úteis de visitas 
dos extensionistas aos 
grupos de agricultores; 
- 27.500 agricultores forma-
dos e capacitados em boas 

Dados adminis-
trativos e levan-
tamento de 
dados pelos 
extensionistas, 

Em 2015:  
- 180 dias úteis de visitas 
dos extensionistas aos 
grupos de agricultores; 
- 20.000 agricultores 

- 180 dias úteis de visitas 
dos extensionistas aos 
grupos de agricultores; 
- 27.500 agricultores for-
mados e capacitados em 

MAP 
 
 
 

OGE 2016 DNAHE e 
Municípios 

√    884.8 
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práticas agrícolas; 
- 27.500 agricultores adotam 
e aplicam 2 módulos de boa 
prática de produção; 
- 304 pilotos de demonstra-
ção nos sucos sobre boas 
práticas agrícolas estabele-
cidas; 
- Programa de CDCA atra-
vés do “SIPI” com um produ-
to primário desde prepara-
ção do terreno até mercado 
implementado em 60 Sucos 
selecionados. 

observações no 
terreno. 

 

formados e capacitados 
em boas práticas agríco-
las; 
- 304 pilotos de demons-
tração nos sucos sobre 
boas práticas agrícolas 
estabelecidas; 

boas práticas agrícolas; 
- 27.500 agricultores ado-
tam e aplicam 2 módulos 
de boa prática de produção; 
- 304 pilotos de demonstra-
ção nos sucos sobre boas 
práticas agrícolas estabele-
cidas; 
- Programa de CDCA 
através do “SIPI” com um 
produto primário desde 
preparação do terreno até 
mercado implementado em 
60 Sucos selecionados. 

4. Apoiar as iniciativas dos grupos de 
jovens (mulheres e homens). 

- 20 grupos de aquicultura; 
- 24 grupos de criação de 
suínos e galinhas; 
- 40 grupos de arroz e milho; 
- 20 grupos de hortícolas; 
- 16 grupos de apicultura, 
estabelecidos. 

  - 20 grupos de aquicultura; 
- 24 grupos de criação de 
suínos e galinhas; 
- 40 grupos de arroz e 
milho; 
- 20 grupos de hortícolas; 
- 16 grupos de apicultura, 
estabelecidos. 

MAP 
 
 
 

OGE 2016 DNAHE, DNP, 
DNAQ, 

DNFGBH, 
DNCN e Muni-

cipios 

√    750 

5. Multiplicação de sementes (breeder, 
fundação e certificado) de arroz, varie-
dade nakroma e de milho, variedade 
Sele, Noi Mutin e Nai. 

- 17 grupos de agricultores 
envolvidos na multiplicação 
de sementes certificado; 
- 85 agricultores formados 
em técnicas de multiplicação 
de sementes; 
- 6 ton de sementes de arroz 
certificado variedade Nak-
roma, 17 ton de sementes 
de milho certificado varieda-
de (Sele, Noi Mutin e Nai) 
multiplicadas. 

Dados de pro-
dução de 
sementes certifi-
cados (arroz 
variedade Nak-
roma e milho 
variedade Sele, 
Noi Mutin e Nai) 
pelos grupos de 
produtores de 
sementes. 

Em 2015: 
- 17 grupos de agriculto-
res envolvidos na multi-
plicação de sementes 
certificado; 
- 34 agricultores forma-
dos em técnicas de 
multiplicação de semen-
tes; 
- 5 ton de sementes de 
arroz certificado varieda-
de Nakroma, 13 ton de 
sementes de milho certi-
ficado variedade (Sele e 
Noi Mutin) multiplicadas. 

- 17 grupos de agricultores 
envolvidos na multiplicação 
de sementes certificado; 
- 85 agricultores formados 
em técnicas de multiplica-
ção de sementes; 
- 6 ton de sementes de 
arroz certificado variedade 
Nakroma, 17 ton de semen-
tes de milho certificado 
variedade (Sele, Noi Mutin 
e Nai) multiplicadas; 
- Aumento de 5 ton/ano na 
produção de arroz e milho 
em 2016; 
- Importação de sementes 
pelo Governo diminui 
(haverá uma poupança de 
$1.00/kg). 

MAP OGE 2016 DNAHE √    479 

6. Produção de sementes comerciais 
(arroz e milho). 

- 15 grupos ou associações 
de sementes comerciais 

Dados adminis-
trativos. 

Em 2014: 
- Existem 58 grupos ou 

- 73 grupos ou associações 
de sementes comerciais 

MAP OGE 2016 DNAHE √    100 
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(arroz e milho) estabeleci-
dos; 
- 58 grupos (116 membros) 
treinados e capacitados. 

associações de sementes 
comerciais; 
- 130 ton de sementes 
comerciais de arroz e 205 
ton de milho foram pro-
duzidas. 

(arroz e milho) estabeleci-
dos; 
- 175 ton sementes comer-
ciais de arroz e 250 ton de 
milho produzidas; 
- 183.330 chefes de família 
serem beneficiados. 

7. Implementação da política de subsí-
dios aos agricultores para as hortícolas. 
 

- 4.000 pacotes de hortíco-
las adquiridas e distribuídas 
a 2.000 agricultores; 
- 142 ha de hortícolas são 
cultivados; 
- 858 ton de hortícolas 
produzidas. 

Dados de verifi-
cação da cintura 
de horticultura. 

Em 2015: 
- 4 ton (37.937) pacotes 
de sementes de hortali-
ças / vegetais adquiridas 
e distribuídas a 7.587 
agricultores; 
- 85 ha de hortícolas 
foram cultivadas; 
- 6.412.8 ton de hortíco-
las foram produzidas. 

- 4.000 pacotes de hortíco-
las adquiridas e distribuídas 
a 2.000 agricultores; 
- 227 ha de hortícolas são 
cultivados; 
- 7.270.8 ton de hortícolas 
produzidas. 

MAP OGE 2016 DNAHE √    369 

8. Continuar a pesquisa do Programa 
SoL (fini ba moris) aos comerciantes de 
arroz, milho, batata doce, mandioca, 
amendoins, trigo e outras culturas locais 
potenciais. 

- Pesquisa do Programa SoL 
(fini ba moris) aos comerci-
antes de arroz, milho, bata-
ta-doce, mandioca, amendo-
im, trigo e outras culturas 
locais potenciais, está em 
curso; 
- Pesquisa de agronomia (14 
atividades); pesquisa adap-
tação (28 atividades) e 
pesquisa OFDT (30 ativida-
des) serem apoiados. 

Relatórios e 
observações no 
terreno. 

Em 2015: 
- Variedade de sementes 
de milho (Swan 5, Sele e 
Noi Mutin), amendoim 
(Utamua), batata-doce 
(Hohorae 1,2,3), mandio-
ca (Ailuka 2,4) e arroz 
(Nakroman), foram lan-
çados. 

- Variedade de sementes 
de batata-doce (LBCU e 
Cip 83); climbing beans 
(RW1348 e M Wirasi); 
velvet beans (loreng, mutin 
e metan); wing beans 
(Thailand-4 e PNG-6); soy 
beans (Anjasmoro) foram 
lançados. 

MAP OGE 2016  DNPEIG √    367 

9. Construção proteção do canal de 
irrigação e zonas agrícolas de Laleia.   

Canal de irrigação e zonas 
agrícolas de Laleia construí-
do.  

  - Área de 800 ha assegura-
da e protegida; 
- As facilidades de canais 
de irrigação e zonas de 
produção de arroz protegi-
dos pelos danos causados 
pela inundação. 

MAP OGE 2016  DNIGUA   √  240 

10. Construção proteção do canal de 
irrigação e zonas agrícolas de Bilimau. 

Canal de irrigação e zonas 
agrícolas de Bilimau cons-
truído.  

  - Área de 800 ha assegura-
da e protegida; 
- As facilidades de canais 
de irrigação e zonas de 
produção de arroz protegi-
dos pelos danos causados 

MAP OGE 2016  DNIGUA   √  240 
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pela inundação. 

11. Construção de armazém, murro e 
residência dos funcionários no centro de 
processamento de arroz em Seiçal. 

Armazém, muro e residência 
dos funcionários no centro 
de processamento de arroz 
em Seiçal construído. 

  Armazém, muro e residên-
cia dos funcionários do 
centro de processamento 
de arroz em Seiçal constru-
ído. 

MAP OGE 2016  DNAHE   √  400 

12. Construção de armazém, muro e 
residência dos funcionários no centro de 
processamento de arroz em Uatolari. 

Armazém, muro e residência 
dos funcionários no centro 
de processamento de arroz 
em Uatolari construído. 

  Armazém, muro e residên-
cia dos funcionários no 
centro de processamento 
de arroz em Uatolari cons-
truído. 

MAP OGE 2016  DNAHE   √  400 

13. Construção de armazém, murro e 
residência dos funcionários no centro de 
processamento de arroz em Holsa. 

Armazém, muro e residência 
dos funcionários no centro 
de processamento de arroz 
em Holsa construído. 

  Armazém, muro e residên-
cia dos funcionários no 
centro de processamento 
de arroz em Holsa constru-
ído. 

MAP OGE 2016  DNAHE   √  400 

14. Construção de armazém, muro e 
residência dos funcionários no centro de 
processamento de arroz em Sau. 

Armazém, muro e residência 
dos funcionários no centro 
de processamento de arroz 
em Sau construído. 

  Armazém, muro e residên-
cia dos funcionários no 
centro de processamento 
de arroz em Sau construí-
do. 

MAP OGE 2016  DNAHE   √  400 

15. Construção da irrigação de Buluto, 
Município de Manatuto 

- 780 ha e 600 agricultores 
abrangidos;  
- Estado da construção 
atingi 23.52%. 

A monitorização 
e fiscalização da 
obra feita pelos 
técnicos da 
irrigação. 

A implementação do 
projeto de Buluto teve 
inicio em Outubro de 
2014, financiado pelo 
Governo do Japão e 
coordenado pela JICA. 

- 780 ha com acesso a 
água e 600 agricultores 
beneficiam do esquema de 
irrigação; 
- Conclusão prevista para 
Outubro 2016. 

MAP (FI) Japan Grant 
Aid 

 

DNIGUA 
 
 
 
 

     

16. Continuação do estudo de viabilida-
de do DAM SITE (Barragem p/retenção 
de água). 

Estudo de viabilidade con-
cluído atempadamente e de 
acordo com as regras do 
contrato. 

Estudo de 
viabilidade 

Dados do estudo prelimi-
nar das 15 ribeiras. 

Estudo de viabilidade 
concluído em 2017. 

MAP (FI) OGE 2016 DNIGUA      

17. Estabelecimento de novas Associa-

ções dos Utilizadores de Água em 
Oebaba, Raibere e Larisula. 

- 2 novas associações 
estabelecidas em Oebaba e 
Raibere. 
- 120 membros de WUA 
capacitadas em gestão da 
água e gestão das tecnolo-
gias de irrigação. 

Relatórios e 
observações. 
 

Em 2015:  
24 WUA já estabelecidas 
em 6 Municípios. 

- 26 associações de WUA 
estabelecidas, inclui em 
Oebaba e Raibere; 
- 26 associações de WUA 
(120 membros) capacita-
das. 

MAP OGE 2016 DNIGUA √    11.8 

18. Operação e manutenção dos - 9 esquemas de irrigação Relatórios de 9 esquemas em opera- - 9 esquemas de irrigação MAP OGE 2016 DNIGUA      
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esquemas de irrigação de Baedubu, 
Bebui, Seiçal, Laclo, Atabae, Maliana I, 
Maliana II, Bilimau e Halicou  

mantidos e em bom funcio-
namento;  
- 6.754 ha irrigados e 4.913 
agricultores abrangidos e 
com acesso aos esquemas 
de irrigação. 

manutenção e 
observações. 

ção e manutenção em 
conformidade com o 
contrato assinado entre 
MAP e a Companhia.  

mantidos e em operação 
adequada; 
- 6.754 ha irrigados e 4.913 
agricultores com acesso a 
água. 

19. Continuação da implementação do 
projecto de Irrigação de Larisula. 

- nr. ha abrangidos pelo 
esquema de irrigação e nr.  
Agricultores como beneficiá-
rios; 
- Estado da construção 
atingi 17.44%. 

A monitorização 
e fiscalização da 
obra foi feita 
pelo técnicos da 
irrigação. 
 

Conforme contrato teve 
início em fins de 2014. 

- 347 ha abrangidos pelo 
esquema de irrigação e 239 
agricultores como benefici-
ários; 
- Finalização do projeto 
previsto para fins de 2016. 

MAP (FI) OGE 2016 DNIGUA      

20. Construção da irrigação de Galata, 
Município de Baucau.  
 

- nr. ha de terrenos agrícolas 
com acesso a água e nr. 
Agricultores beneficiários; 
- Este projeto é novo (pro-
posta para OGE de 2016). 

A monitorização 
e fiscalização da 
obra feita pelos 
técnicos da 
irrigação. 
 

Revisão no início de 2015 
e prevista a construção 
em 2016. 

- 620 ha de terrenos agríco-
las com acesso a água e 
1.342 agricultores benefici-
ários 
- Finalização do projeto 
previsto para fins de 2017. 

MAP (FI) OGE 2016 DNIGUA      

21. Construção da irrigação de Dardau, 
Município de Viqueque. 

- nr. ha de terrenos e nr. 
Agricultores abrangidos; 
- Este projeto é novo (pro-
posta para OGE de 2016). 

A monitorização 
e fiscalização da 
obra feita pelos 
técnicos da 
irrigação. 
 

Revisão no início de 2015 
e prevista a construção 
em 2016. 

- 356 ha de terrenos agríco-
las com acesso a água e 
351 agricultores beneficiá-
rios; 
- Finalização do projeto 
previsto para fins de 2017. 

MAP (FI) OGE 2016 DNIGUA      

22. Assegurar os serviços de emergên-
cia aos esquemas de irrigação, inclui a 
manutenção. 

- Estragos dos esquemas de 
irrigação por razões desas-
tres naturais são resolvidos 

Resultado de 
monitorização e 
fiscalização. 

 - Estragos dos esquemas 
de irrigação por desastres 
naturais são resolvidos 

MAP OGE 2016 DNIGUA √    90 

Meta Final: Aumentar a produtividade e qualidade de produção alimentar, assegurar a segurança alimentar e criação de campo de emprego. 
Indicador de Prestação de Serviços: 1,170 ha de floresta geridos de forma sustentável até 2016. 

23. Desenvolvimento da plantação de 
sândalo (ai-kameli) no Posto Adminis-
trativo de Atabae, Município de Bobona-
ro e Posto Administrativo de Tilomar, 
Município de Covalima. 

- 40.000 pés de sândalo 
plantados; 
- 40.000 pés de sesbania 
plantados com a função de 
hospedeiro do sândalo e 
forragem de gado; 
- 12 viveiros comunitários 
utilizados; 
- 300 agricultores abrangi-
dos;  
- 125 ha utilizados para a 
plantação de sândalo; 

- Relatórios dos 
técnicos do Dep. 
de Refloresta-
ção; 
- Monitorização 
e avaliação; 
- Estudos e 
Levantamentos. 
 
 

Em 2015: 
- 11.000 pés de sândalo 
plantados; 
- 12 viveiros comunitários 
utilizados; 
- 20 ha utilizados para a 
plantação de sândalo 
utilizando o sistema de 
agro-florestal no Posto 
Administrativo de Tilo-
mar, Município de Cova-
lima. 

- 40.000 pés de sândalo 
plantados; 
- 40.000 pés de sesbania 
plantados com a função de 
hospedeiro do sândalo e 
forragem de gado; 
- 12 viveiros comunitários 
utilizados; 
- 300 agricultores abrangi-
dos;  
- 125 ha utilizados para a 
plantação de sândalo; 

MAP OGE 2016 DNFGBH √    250 
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- 80% de taxa de sobrevi-
vência, depois de um ano 
das mudas de sândalo 
plantada por agricultores. 

- 80% de taxa de sobrevi-
vência, depois de um ano 
das mudas de sândalo 
plantada por agricultores. 

24. Desenvolvimento da plantação de 
teca, mahagoni e Saria. 

- Plantação de teca, maha-
goni e saria de 100 ha 
estabelecido no Suco Dilor, 
Município de Viqueque; 
- 66.660 pés de teca, 33.325 
pés de mahagoni e 33.325 
pés de saria plantados; 
- 200 agricultores abrangi-
dos; 

- Relatórios dos 
técnicos do Dep. 
de Refloresta-
ção; 
- Monitorização 
e avaliação; 
- Estudos e 
Levantamentos. 
 
 

 - Plantação de teca, maha-
goni e saria de 100 ha 
estabelecido no Suco Dilor, 
Municipio de Viqueque; 
- 66.660 pés de teca, 
33.325 pés de mahagoni e 
33.325 pés de saria planta-
dos; 
- 200 agricultores abrangi-
dos; 

MAP OGE 2016 DNFGBH √    150 

25. Produção de  
mudas florestais e  
manutenção de  
vedação e estruturas  
de apoio no viveiro  
permanente de  
Maubara. 

- nr. mudas de várias espé-
cies com valor económico e 
boa qualidade produzidas; 
- nr. ha das áreas críticas 
plantados ou replantados. 
- nr. viveiros comunitários e 
nr. viveiros permanentes 
utilizados. 

- Relatórios dos 
técnicos do Dep. 
de Refloresta-
ção; 
- Monitorização 
e avaliação; 
- Estudos e 
Levantamentos. 
 
 

Em 2015: 
- 100.000 mudas de 
floresta produzidas. 
- 12 viveiros comunitários 
e 1 viveiro permanente 
utilizados. 
 

- 100.000 mudas de várias 
espécies com valor econó-
mico e boa qualidade 
produzidas; 
- 250 ha das áreas críticas 
plantados ou replantados. 
- 12 viveiros comunitários e 
1 viveiro permanente utili-
zados. 

MAP OGE 2016 DNFGBH √    75 

26. Operacionalizar  
os viveiros de  
floresta. 

- Viveiro permanente de 
floresta em Maubara opera-
cionalizado. 

- Relatórios dos 
técnicos do Dep. 
de Refloresta-
ção; 
- Monitorização 
e avaliação; 
- Estudos e 
Levantamentos. 

 - Viveiro permanente de 
floresta em Maubara ope-
racionalizado. 

MAP OGE 2016 DNFGBH √    150 

27. Estabelecer armazenamento de 
água. 

- nr. Armazenamentos de 
água estabelecidos nos 
Postos Administrativos de 
Cristo Rei, Vera Cruz, Naín 
Feto, Metinaro, Atabae e 
Maubara. 

- Relatórios dos 
técnicos do Dep. 
de Refloresta-
ção; 
- Monitorização 
e avaliação; 
- Estudos e 
Levantamentos. 

 - 6 armazenamentos de 
água estabelecidos no 
Posto Administrativo de 
Cristo Rei, Vera Cruz, Naín 
Feto, Metinaro, Atabae e 
Maubara. 

MAP OGE 2016 DNFGBH √    60 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 7,522.4 
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Programa de Produção de Culturas de Rendimento. 
Objetivo Especifico: Aumentar a produtividade e a qualidade das culturas de rendimento e criar novos postos de trabalho no meio rural. 
Indicador de Prestação de Serviços: a) 5% de aumento da produção de culturas de rendimento; b) 9.667 ton de café exportadas em 2014 e previstas para o ano de 2016 por volta de 10.000 ton; c) 1.000 postos de trabalho novos criados no setor do café. 

28. Reabilitação de plantações de café 
e de plantas industriais. 

- 24 dias úteis de visitas de 
oficiais de plantas industri-
ais; 
- 500 ha de plantações de 
café a ser reabilitados atra-
vés da poda ou 1.000.000 
de árvores de café podadas; 
- 50 cafeicultores formados 
e capacitados em poda de 
café; 
- 65,000 ton de café produ-
zidas. 

Consolidação da 
Comunidade, 
líder local e 
pesquisa / 
estudos e levan-
tados. 
Dados dos 
Extensionistas  

Em 2015: 
- 24 dias úteis de visitas 
de official de plantas 
industriais; 
- 16 ha (32.000 pés) de 
plantação de café foram 
reabilitados em 2014, 
através de poda no 
município de Liquiçá; 
- 70 ha (140.000 pés) de 
plantação de café foram 
reabilitados em 2015, 
através de poda nos 
municípios de Aileu (15 
ha), Ainaro (10 ha), 
Ermera (25 ha) e Liquiçá 
(20 ha); 
- 61.501 ton de café 
produzido em 2014; 
-  9.667 ton de café 
exportado em 2014. 

- 24 dias úteis de visitas 
dos oficiais de plantas 
industriais; 
- 500 ha de café reabilita-
dos através da poda; 
- 700 chefes da família de 
cafeicultores no município 
de Ermera e 300 chefes de 
famílias no Município de 
Liquiçá serem beneficiados; 
- 65,000 ton de café produ-
zidas.  

MAP OGE 2016  DNCPI √    314.5 

29. Conferência Internacional de café. Uma conferência internacio-
nal de café serem realizados 
em Díli  

  Conferência internacional 
de café realizada 

   √    124.7 

30. Expansão e diversificação da plan-
tação de cafe, plantas pereniais e anu-
ais. 

- Expansão da plantação de 
café de 150 ha e plantas 
periniais e anuais 250 ha; 
- Diversificação da plantação 
de café de 500 ha. 

  - Expansão da plantação de 
café de 150 ha e plantas 
pereniais e anuais 250 ha; 
- Diversificação da planta-
ção de café de 500 ha. 

   √    60 

31. Produção de  
mudas de café e de  
plantas industriais e  
anuais. 

- 8 centros de viveiros 
(Fatuquero, Letefoho, Atsa-
be, Hatolia, Maubisse, 
Umaboque, Mauboque e 
Lolotoe) utilizados para a 
produção de plantas; 
- 1.200.000 pés de mudas 
de café e 200.000 pés de 
árvores de sombreamento 
distribuídas através da 

Estudos e levan-
tamentos. 

Em 2015: 
- 8 centros de viveiros 
utilizados para produção 
de plantas de café e 
plantas industriais; 
- 400.000 mudas de café 
produzidas; 
- 70.000 pés de plantas 
sombreadoras produzi-
das; 

- 8 centros de viveiros 
(Fatuquero, Letefoho, 
Atsabe, Hatolia, Maubisse, 
Umaboque, Mauboque e 
Lolotoe) utilizados para a 
produção de plantas; 
- 1.200.000 pés de mudas 
de café e 200.000 pés de 
árvores de sombreamento 
produzidas; 

MAP OGE 2016  DNCPI √    140.5 
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comunidade ou dos viveiros 
permanentes; 
- 1.200 famílias de cafeicul-
tores e baunilha e 500 
famílias de plantas industri-
ais serem beneficiados. 

- 25.000 pés de plantas 
industriais (coco = 15.000 
pés, caju = 5.000 pés, 
cravinho = 2.000 pés e 
cacau = 3.000 pés) 
produzidas;  
- 140 chefes de família 
serão beneficiados. 

- 310.160 pés de plantas 
industriais (cacau = 
150.000 pés, coco = 12.300 
pés, caju = 15.600 pés, 
baunilha = 111.100 pés, 
noz da índia (kami = 15.600 
pés, cravinho = 5.560 pés) 
produzidas; 
- 1.200 famílias de cafeicul-
tores e baunilha e 500 
famílias de plantas industri-
ais serem beneficiados. 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 639.7 

Programa Intersetorial de Criação de Gado e outros animais de pequeno porte. 
Objetivo específico: Aumentar o número de animais e diminuir a importação de carne de vaca.  
Indicadores de Desempenho: a) Aumentar o número de animais em 2%; b) Produção de carne nacional atinge 75% do consumo nacional e c) Importação de carne de vaca diminui 51%;  

32. Prevenção da  
Doença de  
Septicchaemia  
Epizootic  
(SE). 

- Nr. doses de  vacinas SE 
adquiridas; 
- Nr de búfalos e vacas 
vacinados.  

- Relatório de 
vigilância das 
doenças de 
animais; 
- Relatórios de 
aquisição; 
relatórios veteri-
nários. 

Em 2015:  
- 256.318 doses de 
vacinas adquiridas; 
- 256.318 de búfalos e 
vacas vacinados; 
- Nível de mortalidade e 
morbilidade dos animais 
atingi 80%.  

- 256.318 doses de vacinas 
SE adquiridas;  
- 256.318 de búfalos e 
vacas vacinados; 
- Nível de mortalidade e 
morbilidade dos animais 
reduzido até 70%. 

MAP OGE 2016 DNV √    56.4 

33. Prevenção de  
Doenças de  
Classical Swine  
Fever (CSF) peste  
suina . 
 

- Nr. doses de  vacinas CSF 
adquiridas; 
- Nr. de suínos vacinados.  

Relatório de 
vigilância das 
doenças dos 
animais. 

Em 2015: 
- 330.435 doses de 
vacinas CSF adquiridas; 
- 330.435 de suínos 
vacinados.  

- 330.435 doses de vacinas 
CSF adquiridas; 
- 330.435 de suínos vaci-
nados; 
- Nível mortalidade e morbi-
lidade dos animais reduzido 
até 70%. 

MAP OGE 2016 DNV √    49.5 

34. Prevenção de  
Doenças de  
Newcastle Disease  
(ND) termotolerante. 

- Nr. doses de  vacinas ND 
adquiridas; 
- Nr. de aves vacinadas.  

Relatório de 
vigilância das 
doenças dos 
animais. 

Em 2015: 
600.000 doses de vaci-
nas ND adquiridas; 
- 1.500.000 de aves 
vacinadas.  

- 600.000 doses de vacinas 
ND adquiridas; 
- 1.500.000 de aves vaci-
nadas (40% do total de 
1,500,000 (3 fases = 
600,000 bicos de aves 
vacinadas); 
- Nível de mortalidade e 
morbilidade dos animais 
reduzido até 70%. 

MAP OGE 2016 DNV √    52.5 
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35. Tratamento de  
doenças dos  
animais. 
 

100% dos medicamentos e 
equipamentos veterinários 
requisitados. 

Relatório vigi-
lância das 
doenças de 
animais. 

 - 20% dos animais tratados; 
- Desempenho dos serviços 
técnicos de veterinária 
aumentará; 
- Crescimento de atendi-
mento aos animais, alistado 
no banco de dados. 

MAP OGE 2016 DNV √    88 

36. Estudo piloto de  
Vacinação RB 51  
Brucelose. 

Estudo piloto viabilidade da 
utilização de vacina RB51 
Brucelose de vaca realizado. 

- Estudo viabili-
dade 31% de 
prevalência 
Brucelose identi-
ficada nas áreas 
rurais; 
- Estudos sobre 
projeto Brucelo-
se documenta-
da. 

 Estudo piloto viabilidade da 
utilização da vacina RB51 
Brucelose de vaca realiza-
do. 

MAP Banco Mundial 
(BM) 

DNV      

37. Desenvolvimento pastagem utilizan-
do método CFS (Crops Forage System) 
e pastagem nativa. 

- 5 locais potenciais para o 
desenvolvimento da pasta-
gem, utilizando o método de 
CFS (Crops Forage System) 
em 4 Municípios identifica-
do; 
- 20 ha da pastagem nativa 
estabelecidos em 3 Municí-
pios. 

Recomendações 
da equipa técni-
ca da Direção 
Nacional Pecuá-
ria que identifi-
cam 3 locais 
potenciais. 

 - 20 ha para o cultivo de 
forrageiras nos Municípios 
de Covalima, Lautem, 
Manatuto e Manufahi,  
estabelecidos com envol-
vimento de 50 chefes de 
família. 

MAP OGE 2016  DNP √    128 

38. Produção de fertilizantes orgânicos 
e biogas, utilizando o Chromolaena 
Odorata. 

- Fertilizantes orgânicos e 
biogas produzido; 
- Recursos utilizados é 
Chromolaena Odorata; 
- Técnicos de pecuários 
formados e capacitados. 

Recomendações 
da equipa técni-
ca da Direção 
Nacional  Pecu-
ária que identifi-
cam 3 locais. 

 - Produção de fertilizantes 
orgânicos, utilizando o 
Chromolaena Odorata, 
apresentado, através de 3 
pilotos nos Municípios de 
Aileu, Liquiça e Manufahi, 
com os fins para o uso de 
hortícola; 
- 15 beneficiários por cada 
3 Municípios. 

MAP OGE 2016  DNP √    60 

39. Apoiar a criação de cabras leiteiras 
e vacas. 

- Forrageiras de cabras 
leiteiras recultivada; 
- Programa de biogas esta-
belecido; 
- Programa de engorda de 
vacas estabelecido; 

  - Forrageiras de cabras 
leiteiras recultivada; 
- Programa de biogas 
estabelecido; 
- Programa de engorda de 
vacas estabelecido; 

MAP OGE 2016  DNP √    297.4 
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- Material para apoiar a 
redistribuição de vacas 
adquiridas; 
- Rações de suínos de 
73.000 kg, cabras leiteiras 
de 101.200 kg e galinhas de 
10.584 kg adquiridas. 

- Material para apoiar a 
redistribuição de vacas 
adquiridas; 
- Rações de suínos de 
73.000 kg, cabras leiteiras 
de 101.200 kg e galinhas 
de 10.584 kg adquiridas. 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $  731.8  

Programa de Pesca Comercial 
Objetivo específico: Aumentar a produtividade e a qualidade de produção alimentar, assegurar a segurança alimentar e criação de campo de emprego. 
Indicador de Prestação de Serviços: Produção de peixe nas áreas remotas irá aumentar até 2 ton/ha em 2018; peixe capturado atinge 1,000 ton/ano em 2018. 

40. Desenvolver a  
produção de Tilapia e Catfish. 

- 320 tanques novos de 
Tilapia e 80 de Catfish 
construído; 
- 45 produtores de Tilapia e 
10 de Catfish;  
- 400.000 alevins de Tilapia 
e 10.000 de Catfish produzi-
do; 
- 190 ton de Tilapia produzi-
do 
- 10 ha de água doce (8 ha 
criação de Tilapia e 2 ha 
criação de Catfish), desen-
volvidas; 
- Rações de peixe de 12,800 
kg adquiridas para apoiar 5 
centros de viveiros de peixe. 

Observação e 
relatório. 

Em 2015: 
- 4 centros de viveiros de 
peixe 1 centro de caran-
guejo existente; 
- 26 milhões alevins de 
caranguejo e 69.125 
alevins de Tilapia produ-
zidos em 2014; 
- 178 ton de peixe captu-
rado e 190 ton de Tilapia 
produzido. 

- 320 tanques novos de 
Tilapia e 80 de Catfish 
construído; 
- 45 produtores de Tilapia e 
10 de Catfish;  
- 400.000 alevins de Tilapia 
e 10.000 de Catfish produ-
zido; 
- 389 ton de Tilapia 2 65 ton 
de catfish produzido; 
- 10 ha de água doce (8 ha 
criação de Tilapia e 2 ha 
criação de Catfish), desen-
volvidas; 
- Rações de peixe de 
12,800 kg adquiridas para 
apoiar 5 centros de viveiros 
de peixe. 

MAP OGE 2016  DNAQ √    452 

41. Operacionalizar  
os viveiros de garoupa. 

- 3 tanques no centro de 
produção de sementes de 
peixe reabilitado; 
- Água potável na Hatchery 
de Vemasse canalizado; 
- Viveiro hatchery de garou-
pa no Posto Administrativo 
de Vemasse operacionaliza-
do; 
- Criação de peixe utilizando 
o sistema de terpal estabe-
lecido. 

Observação e 
relatório. 

 - 3 tanques no centro de 
produção de sementes de 
peixe reabilitado; 
- Agua potável na Hatchery 
de Vemasse canalizado; 
- Viveiro hatchery de 
garoupa no Posto Adminis-
trativo de Vemasse opera-
cionalizado; 
- Criação de peixe utilizan-
do o sistema de terpal 
estabelecido. 

MAP OGE 2016  DNAQ √    112.5 
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42. Estabelecimento do centro de for-
mação de pescas em Liquiça. 

- Técnicos da Direção de 
pescas e especialista de 
aquicultura formados e 
capacitados; 
- Especialista na área de 
pesca contratado; 
- Plano mestre concluído; 
- Gestão projeto 
- Facilidade de formação de 
pesca construído. 

  - Técnicos da Direção de 
pescas e especialista de 
aquicultura formados e 
capacitados; 
- Especialista na área de 
pesca contratado; 
- Plano Mestre concluído; 
- Gestão projeto 
- Facilidades de formação 
de pesca construído. 

KOIKA + MAP KOIKA DNPGRP      

43. Combate à pobreza e desnutrição 
através da aquicultura nos municípios 
de Ainaro, Baucau, Covalima, Lautem, 
Manhufahi e Viqueque. 

- 561 chefes de família 
formados e capacitados; 
- Tanque de peixe construí-
do; 
- Alevins de peixe fornecido. 

  - 561 chefes de família 
formados e capacitados; 
- Tanque de peixe construí-
do; 
- Alevins de peixe forneci-
do. 

Mercy Corp + 
Hivos + World Fish 

  Norwegian 
Embassy 

DNAQ      

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 564.5 

Programa do acesso aos mercados e valor adicional. 
Objetivo Específico: Otimizar e melhorar o acesso aos mercados (doméstico e de exportação), bem como o valor adicional (promover a segurança alimentar para reduzir a importação, desenvolver o programa de segurança alimentar para reduzir doenças 
zoonótico com objetivo de promover saúde e bem estar animal). 
Indicadores de Desempenho: a) Em 2016, redução de 70% de doenças reportadas dos animais de grande, médio e pequeno porte; b) Padrões de quarentena e segurança adotados e implementados de forma efetiva; sistema de SPS implementado em 10 
sítios (Batugade, Tunubibi, Memo, Mulia, Com, Salele, Porto Dili e Aeroporto, Sakato e Oesilo) em 2016. 

44. Estabelecimento  
das medidas de SPS de quarentena dos 
animais, plantas e pescas. 
 

Medidas quarentena das 
Plantas, Animais e Pescas 
harmonizado apropriado 
com as regras, padrão e 
recomendação internacional 
com outros países. 

Os serviços de 
inspeção, Isola-
mento, Obser-
vação, Trata-
mento, Deten-
ção, Recusa 
(Grave), Destru-
ição, Liberação 
em cada de 
posto de entrada 
oficial em TLS. 

O Decreto-lei no. 
21/2003, Decreto do 
Governo No.1/2006 e 
IPPC, OIE-WTO. 

Medidas quarentena das 
Plantas, Animais e Pescas 
harmonizado apropriado 
com as regras, padrão e 
recomendação internacio-
nal com outros países. 

MAP OGE 2016 DNQBS √    90 

45. Estabelecimento  
da estandarização dos procedimentos 
operacionais da quarentena (SOPQ). 

Estandarização dos proce-
dimentos operacionais da 
quarentena (SOPQ) estabe-
lecidos. 

Requisitos 
internacional-
WTO, IPPC, OIE 
sobre exporta-
ção e importa-
ção produtos 
agrícolas TLS 

O Decreto-lei no. 
21/2003, Decreto do 
Governo No.1/2006 e 
IPPC, OIE-WTO. 

Estandarização dos proce-
dimentos operacionais da 
quarentena (SOPQ) esta-
belecido e melhorados 

MAP OGE 2016 DNQBS √    15 
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46. Requisição do  
Pacote de software, UNCEFACT SPS 
schema para implementação hard copy 
SPS Certificado e eletrónico SPS. 

Pacote de software, UNCE-
FACT SPS Schema para a 
implementação hard copy 
SPS Certificado e eletrónico 
SPS, requisitado. 

Requisitos 
internacionais -
WTO, IPPC, OIE 
sobre exporta-
ção e importa-
ção produtos 
agrícolas TLS 

O Decreto-lei no. 
21/2003, Decreto do 
Governo No.1/2006 e 
IPPC, OIE-WTO. 

Pacote de software, 
UNCEFACT SPS schema 
para a implementação hard 
copy SPS Certificado e 
eletrónico SPS, requisitado 
e instalado. 

MAP OGE 2016 DNQBS √    15 

47. Preparação do  
Pacote de software de banco de dados. 

Pacote de Software de 
banco de dados instalado. 

Requisitos 
internacionais -
WTO, IPPC, OIE 
sobre exporta-
ção e importa-
ção produtos 
agrícolas TLS 

O Decreto-lei no. 
21/2003, Decreto do 
Governo No.1/2006 e 
IPPC, OIE-WTO. 

Sistema banco de dados 
integrado para exportação 
e importação instalado. 

MAP OGE 2016 DNQBS √    15  

48. Preparação do  
Pacote de software de banco de dados 
de interceção pest/invasive pest especi-
alizadas de laboratório de quarentena. 

Pacote de software de 
banco de dados de interce-
ção de pestes invasivas 
especializadas de laborató-
rio de quarentena instalado. 

Requisitos 
internacionais - 
WTO, IPPC, OIE 
sobre exporta-
ção e importa-
ção produtos 
agrícolas TLS 

O Decreto-lei no. 
21/2003, Decreto do 
Governo No.1/2006 e 
IPPC, OIE-WTO. 

Sistema banco de interce-
ção de dados de pest 
especializadas de pestes 
invasivas laboratório de 
quarentena instalado. 

MAP OGE 2016 DNQBS √    15  

49. Controlo de importação e exporta-
ção dos produtos agrícolas e mercado-
rias. 

Serviços de laboratório da 
quarentena para o teste das 
amostras aplicados.  

Requisitos 
internacionais 
WTO, IPPC, OIE 
sobre exporta-
ção e importa-
ção produtos 
agrícolas TLS 

O Decreto-lei no. 
21/2003, Decreto do 
Governo No.1/2006 e 
IPPC, OIE-WTO. 

Trabalho técnicos de labo-
ratório para o teste das 
amostras, serão aplicados. 

MAP OGE 2016 DNQBS  √   68.5 

50. Controlo dos  
serviços de inspeção dos produtos 
agrícolas. 

Equipamentos 
e materiais para apoiar os 
serviços de inspeção adqui-
ridas. 

Requisitos 
internacionais 
WTO, IPPC, OIE 
sobre exporta-
ção e importa-
ção produtos 
agrícolas TLS 

O Decreto-lei no. 
21/2003, Decreto do 
Governo No.1/2006 e 
IPPC, OIE-WTO. 

Equipamentos 
e materiais para apoiar os 
serviços de inspeção adqui-
ridas. 

MAP OGE 2016 DNQBS  √   60 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 278.5 

Programa de conservação, gestão e aproveitamento sustentável de recursos naturais. 
Indicadores de Desempenho: Garantia da preservação da biodiversidade da floresta nacional através da gestão sustentável de parque nacional, arboretum e jardim botânico e de 3 áreas protegidas até 2016.  

51. Alargamento do  
Jardim Botânico no Suco de Açumau, 

- Jardim botânico de 26 ha 
alargado no Suco de Açu-

Consultação, 
pesquisa, identi-

Em 2015: 
- Jardim botânico de 4 ha 

- Jardim botânico de 26 ha 
alargado no Suco de Açu-

MAP OGE 2016  DNCN √    40 
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Posto Administrativo de Remexio. mau, Posto Administrativo 
de Remexio; 
- 75 amostras espécies 
nativas, e 15 amostras de 
espécies introduzidas culti-
vado. 

ficação e atribui-
ção oficial de 
Terras e Propri-
edades. 

estabelecido;  
- 80% de espécies intro-
duzidas (gaharo, eboni, 
meranti, merbau e rasa-
mala) cultivadas. 

mau, Posto Administrativo 
de Remexio; 
- 75 amostras espécies 
nativas, e 15 amostras de 
espécies introduzidas 
cultivadas 

52. Alargamento do  
Arboretum no PNNKS. 

- 28 ha novos atribuídos ao 
Arboretum no PNNKS; 
- 300 plantas nativas planta-
das. 

Consultação, 
pesquisa, identi-
ficação e atribui-
ção oficial de 
Terras e Propri-
edades 

Em 2015: 
- Arboretum de 10 ha 
estabelecido e protegido; 
- 50 espécies nativas 
com 20.000 pés foram 
plantadas. 

- 28 ha novos atribuídos ao 
Arboretum no PNNKS; 
- 300 plantas nativas plan-
tadas. 

MAP OGE 2016  DNCN √    40 

53. Demarcação das  
áreas protegidas em  
PNNKS e  
Manucoco-Atauro. 

- Demarcação permanente 
das áreas protegidas em 
PNNKS 68,000 ha (terrestre 
56 km); 
- Demarcação permanente 
das áreas protegidas de 
Manucoco (2,462 ha (terres-
tre 28.6 km). 
- 50 chefes de família serem 
beneficiados. 

Consultação, 
pesquisa, identi-
ficação e atribui-
ção oficial de 
Terras e Propri-
edades. 

 - Demarcação permanente 
das áreas protegidas em 
PNNKS 68,000 ha (terres-
tre 56 km); 
- Demarcação permanente 
das áreas protegidas de 
Manucoco (2,462 ha (ter-
restre 28.6 km). 
- 50 chefes de família 
serem beneficiados. 

MAP OGE 2016  DNCN √    50 

54. Apoiar as  
atividades dos  
guardas florestais. 

Atividades rotina de 96 
guardas florestais e 10 
guardas florestais comunitá-
rios são apoiadas. 

  Atividades rotina de 96 
guardas florestais e 10 
guardas florestais comuni-
tários são apoiadas. 

MAP OGE 2016  DNCN √    34.4 

55. Operacionalizar  
a gestão de PNNKS. 

- Comissão da gestão de 
parque nacional apoiado; 
- Atividade física de potenci-
al turístico apoiada; 
- Espaço do recreio natural 
estabelecido; 
- Atividade física de prote-
ção e gestão de PNNKS 
facilitada. 

Consultação e 
pesquisa. 

 - Comissão da gestão de 
parque nacional apoiado; 
- Atividade física de poten-
cial turístico apoiado; 
- Espaço do recreio natural 
estabelecido; 
- Atividade física de prote-
ção e gestão de PNNKS 
facilitada. 

MAP OGE 2016  DNCN √    66.6 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 231 

Programa de Gestão das Escolas Técnicas Agrícolas. 
Meta Final: Melhorar a qualidade do ensino técnico profissional agrícola de Natarbora, Moleana e Dom Bosco Fuiloro como centro de formação e treinamento de excelência 

56. Capacitação  
formal aos professores. 

- nr. Professores treinados e 
capacitados, nível de edu-

Exigência curri-
cular 

 - 9 professores treinados e 
capacitado, nível de educa-

MAP OGE 2016  DNFTA √    7.2 
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cação para magistrado.  ção para magistrado.  

57. Continuação a  
Contratação de técnicos profissionais 
para apoiar no processo de ensino e 
aprendizagem da Escola Técnica Agrí-
cola. 

- nr. técnicos profissionais 
(lGrau D/I=12 pessoas, 
E/I=2 pessoas, F/I=1 pes-
soa) contratados para apoiar 
no processo de ensino e 
aprendizagem das Escolas 
Técnicas Agrícolas.  

Exigência curri-
cular 

Desde início de 2014 os 
agentes contratados 
apoiaram efetivamente o 
processo de ensino e 
aprendizagem nas esco-
las.  

- 15 técnicos profissionais 
(lGrau D/I=12 pessoas, 
E/I=2 pessoas, F/I=1 pes-
soa) contratados  

MAP OGE 2016  DNFTA √    43.6 

58. Apoiar as atividades de  aprendiza-
gem  
nas  
Escolas Técnicas  
Agrícolas. 

- Catering services para 750 
estudantes; 
- Matérias de exames tri-
mestrais produzidos; 
- 140-150 finalistas partici-
pam no exame final (nacio-
nal e local); 
- 140-150 finalistas partici-
pam na graduação; 
- 300 cadernetas escolares 
distribuídas; 
- 140-150 exemplares de 
diploma para os finalistas 
distribuídos. 

  - Catering services para 
750 estudantes; 
- Matérias de exames 
trimestrais produzidos; 
- 140-150 finalistas partici-
pam no exame final (nacio-
nal e local); 
- 140-150 finalistas partici-
pam na graduação; 
- 300 cadernetas escolares 
distribuídas; 
- 140-150 exemplares de 
diploma para os finalistas 
distribuídos. 

MAP OGE 2016  DNFTA √    390.9 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 441.7 

Programa de Gestão de Informação da Agricultura, Monitorização e Avaliação. 

59. Sistema de estatística agrícola e 
controlar a qualidade de informação da 
agricultura. 

- Instrumentos do censo da 
agricultura elaborado; 
- Pre-teste do censo da 
agricultura realizado; 
- Produção de arroz na 
primeira época em 13 muni-
cípios, nas áreas maiores de 
arroz de acordo com zona 
agro-climática e zonas ou 
áreas potenciais avaliado; 
- Dados da produção “Crop 
Cutting” de arroz e milho 
com a informação duma 
média de produtividade e da 
produção total recolhido, 
compilado e analisado; 
- Dados de Agro-

 Em 2015: 
- Boletins de Agro-
meteorologia publicado 
trimestralmente. 

- Instrumentos do censo da 
agricultura elaborado; 
- Pre-teste do censo da 
agricultura realizado; 
- Produção de arroz na 
primeira época em 13 
municípios, nas áreas 
maiores de arroz de acordo 
com zona agro-climática e 
zonas ou áreas potenciais 
avaliado; 
- Dados da produção “Crop 
Cutting” de arroz e milho 
com a informação duma 
média de produtividade e 
da produção total recolhido, 
compilado e analisado; 

MAP OGE 2016  DNPEIG e 
DNAHE 

√    226.9 
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meteorologia mensalmente 
recolhido, compilado e 
analisado e visualização 
numa forma de boletins. 

- Dados de Agro-
meteorologia mensalmente 
recolhido, compilado e 
analisado e visualização 
numa forma de boletins. 

60. Reforçar a unidade de Planeamen-
to, Monitorização e Avaliação, Aprovisi-
onamento e Finanças. 

- Nr. Assistências técnicas 
nacionais contratadas; 
- Nr. Assistências técnicas 
internacionais contratadas 

  - 4 Assistências Técnicas 
nacionais contratadas; 
- 2 Assistências Técnicas 
internacionais contratadas 

MAP Banco Mundial 
(BM) 

DNPPMAJ,DNA 
e DNAF 

     

61. Desenvolver e estabelecer sistemas 
de monitorização da implementação das 
políticas e programas. 

- Monitorização das ativida-
des do MAP seguindo as 
implementações por cada 
trimestre; 
- nr. relatórios de monitori-
zação  

Relatório de 
Desempenho do 
Governo subme-
tido a cada três 
meses ao PN e 
ao TC. 

Em 2015: 
- 4 relatórios de evolução 
física e 1 relatório anual 
elaborados e submetidos 
ao GPM. 

- Programas, projetos e 
atividades do MAP monito-
rizado e avaliado; 
- 9 relatórios de monitoriza-
ção (4 relatórios de evolu-
ção física, 4 relatórios visita 
do campo e 1 relatório 
anual) elaborados e subme-
tidos atempadamente. 

MAP OGE 2016 42 Direções √    536 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 762.9 

Programa de Gestão Corrente 

62. Viagens ao Estrangeiro. - Encontro anual FAO, 
bilateral CPLP, regionais e 
ASEAN, OIE, IPPC, OIC, 
UNCCD, UNCBD, ATSEF, 
PEMSEA, CTI, ACP e CTP 
serem apoiados; 
- Encontro STP, grupo 
agricultura familiar CPLP 
serem apoiados. 

  - Encontro anual FAO, 
bilaterais, CPLP, regionais 
e ASEAN, OIE, IPPC, OIC, 
UNCCD, UNCBD, ATSEF, 
PEMSEA, CTI, ACP e CTP 
serem apoiados; 
- Encontro STP, grupo 
agricultura familiar CPLP 
serem apoiados. 

MAP OGE 2016 MAP √    156 

63. Formação Profissional e Seminári-
os. 

- Capacitação sobre melho-
ramento de pastagem nati-
va, criação de suínos, pato-
marreco, base dados e 
vacidores comunitária; 
- Encontro coordenação, 
consolidação e harmoniza-
ção entre MAP e parceiros 
de desenvolvimento nível 
central, grupo de trabalho de 
segurança alimentar nível 
técnico, KONSSANTIL nível 

  - Capacitação sobre melho-
ramento de pastagem 
nativa, criação de suínos, 
pato-marreco, base dados 
e vacidores comunitária; 
- Encontro coordenação, 
consolidação e harmoniza-
ção entre MAP e parceiros 
de desenvolvimento nível 
central, grupo de trabalho 
de segurança alimentar 
nível técnico, KONSSANTIL 

MAP OGE 2016 Direções Técni-
cas 

√    469 
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DG, inter-ministerial segu-
rança alimentar nível Minis-
tro, STP, governance agri-
cultura familiar, campanha 
fome zero e malnutrição, 
gestão desastre nível distri-
to, conselho segurança 
alimentar e nutrição CPLP, 
grupo trabalho técnico CPLP 
para preparação da imple-
mentação estudo agricultura 
familiar, grupo trabalho 
técnico CPLP para formação 
da equipa e ToR da nutrição 
alto nível da comité segu-
rança alimentar assuntos 
fome zero; 
- Seminário sobre apresen-
tação resultado pesquisa, 
capacitação na área de 
estatística, basic agroclimate 
data analysis and interpreta-
tion/forecasting; Basic Cour-
se on Marine Spacial 
assessment 

nível DG, inter-ministerial 
segurança alimentar nível 
Ministro, STP, governance 
agricultura familiar, campa-
nha fome zero e malnutri-
ção, gestão desastre nível 
distrito, conselho segurança 
alimentar e nutrição CPLP, 
grupo trabalho técnico 
CPLP para preparação da 
implementação estudo 
agricultura familiar, grupo 
trabalho técnico CPLP para 
formação da equipa e ToR 
da nutrição alto nível da 
comité segurança alimentar 
assuntos fome zero; 
- Seminário sobre apresen-
tação resultado pesquisa, 
capacitação na área de 
estatística, basic agroclima-
te data analysis and inter-
pretation/forecasting; Basic 
Course on Marine Spacial 
assessment 

64. Pagar encargos de instalações - Encargos nos serviços 
centrais e Municípios pagos. 

  - encargos nos serviços 
centrais e Municípios 
pagos. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    232 

65. Adquirir combustíveis para operação 
de Veículos. 

- Viaturas do governo (veí-
culos, motorizadas e veícu-
los pesados) destacadas 
nos serviços centrais e 
municípios operacionaliza-
dos. 

  - Viaturas do governo 
(veículos, motorizadas e 
veículos pesados) destaca-
dos nos serviços centrais e 
municípios operacionaliza-
dos. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    423.7 

66. Assegurar a manutenção dos veícu-
los 

- Viaturas do governo (veí-
culos, motorizadas e veícu-
los pesados) destacadas 
nos serviços centrais e 
municípios operacionaliza-
dos. 

  - Viaturas do governo 
(veículos, motorizadas e 
veículos pesados) destaca-
das nos serviços centrais e 
municípios operacionaliza-
dos. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    601 

67. Seguro, Rendas e Serviços. - Distribuição de vacinas, 
medicamentos e  equipa-

  - Distribuição de vacinas, 
medicamentos e  equipa-

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

√    6.8 
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mentos de veterinária aos 
12 municípios, clínica de 
saúde animal em 11 Postos 
Administrativos apoiados. 

mentos de veterinária aos 
12 municípios, clínica de 
saúde animal em 11 Postos 
Administrativos apoiados. 

pios 

68. Adquirir material e fornecimentos de 
escritório. 

Materiais de escritório adqui-
ridos   

  - Materiais de escritório 
adquiridos. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    270 

69. Adquirir material e fornecimentos 
operacionais. 

Material agrícola, rações de 
animais, material escolar e 
material de limpeza e sane-
amento adquiridos. 

  Material agrícola, rações de 
animais, material escolar e 
material de limpeza e 
saneamento adquiridos. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    308.4 

70. Adquirir combustíveis para gerado-
res. 

Geradores instalados nos 
centros de viveiros de peixe 
em Loihuno, Gleno, Mugis, 
Same e Vemasse operacio-
nalizados; 
Geradores instalados no 
Laboratório de Saúde Ani-
mal e nos centros de pes-
quisa e estação de pesquisa 
operacionalizados. 

  - Geradores instalados nos 
centros de viveiros de peixe 
em Loihuno, Gleno, Mugis, 
Same e Vemasse operaci-
onalizados; 
- Geradores instalados no 
Laboratório de Saúde 
Animal e nos centros de 
pesquisa e estação de 
pesquisa operacionaliza-
dos. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    15 

71. Manutenção de equipamentos e 
edifício. 

- Manutenção de pequena 
escala  MAP 
- Manutenção aos equipa-
mentos eletrónicos  
- Manutenção de pequena 
escala aos  esquemas da 
irrigação nos Municípios; 
- Manutenção de pequena 
escala aos tratores nos 
Municípios; 
- Manutenção de pequena 
escala ao viveiro permanen-
te de floresta em Maubara. 

  - Manutenção de pequena 
escala ao MAP; 
- Manutenção aos equipa-
mentos eletrónicos   
- Manutenção de pequena 
escala aos esquemas da 
irrigação nos Municípios; 
- Manutenção de pequena 
escala aos tratores nos 
Municípios; 
- Manutenção de pequena 
escala ao viveiro perma-
nente de floresta em Mau-
bara. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    199 

72. Serviços Operacionais. - Apoiar os grupos de agri-
cultores, pescadores, flores-
ta comunitária, aquicultores; 
- Apoiar as cerimónias 
nacionais, lançamento dos 

  - Apoiar os grupos de 
agricultores, pescadores, 
floresta comunitária, aqui-
cultores; 
- Apoiar as cerimónias 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    970.4 
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projetos e inauguração; 
- Apoiar as atividades de 
demploto de controlo de 
pestes vegetais; 
- Custos operacionais aos 
operadores de máquinas 
pesadas, pesquisadores e 
técnicos nos Municípios; 
- Custo operacional do 
sistema controlo digital e 
custo do regime suplemen-
tos e remuneratórios aos 
funcionários (Decreto Lei 
No. 20/2010 dia 1-12-2010). 

nacionais, lançamento dos 
projetos e inauguração; 
- Apoiar as atividades de 
demploto de controlo de 
pestes vegetais; 
- Custo operacionais aos 
operadores de maquina 
pesados, pesquisadores e 
técnicos nos Municípios; 
- Custo operacional do 
sistema controlo digital e 
custo do regime suplemen-
tos e remuneratórios aos 
funcionários (Decreto Lei 
No. 20/2010 dia 1-12-
2010). 

73. Assistência Técnica. - Assistências técnicas 
nacionais e internacionais 
contratadas; 
- Técnicos destacados nos 
centros (viveiros de peixe, 
viveiros plantas industriais, 
viveiros floresta), guarda 
floresta; 
- Técnicos de saúde animal 
destacados nas clínicas de 
saúde animal 
- Inspetores de quarentena 
destacados nos postos de 
quarentena. 

  - Assistências técnicas 
nacionais e internacionais 
contratadas; 
- Técnicos destacados nos 
centros (viveiros de peixe, 
viveiros plantas industriais, 
viveiros floresta), guarda 
floresta; 
- Técnicos de saúde animal 
destacados nas clínicas de 
saúde animal; 
- Inspetores de quarentena 
destacados nos postos de 
quarentena. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    759 

74. Serviços de Tradução. - Serviços de tradução aos 
documentos necessários 
serem apoiados. 

  - Serviços de tradução aos 
documentos necessários 
serem apoiados. 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    10 

75. Outros Serviços Diversos. - Serviços de catering aos 
inspetores de Quarentena  
- Serviços de fotocopias  
- Serviços de publicidade   

  - Serviços de catering aos 
inspetores de Quarentena  
- Serviços de fotocopias  
- Serviços de publicidade 

MAP OGE 2016 Serviços Cen-
trais e Municí-

pios 

√    209.1 

76. Aquisição de equipamentos - Nr. de veículos adquiridos 
- Aquisição de material 
informático 
- Nr. de unidades congela-
doras adquiridas 

  - 5 motorizadas 125 CC, 3 
veículos, 2 camionetas, 2 
mini- bus e 1 veiculo rebo-
cadores (derek) adquiridos; 
- 12 desktop, 6 laptop, 6 

MAP OGE 2016 DNAF  √   371.5 
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- Unidades de spring bed 
adquiridas. 

impressora e 12 UPS 
adquiridas; 1 maquina de 
fotocopia  
- 3 unidades de congelado-
ras  
- 396 unidades de spring 
bed  

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 5,009 

Total MAP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 16,181.5 
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Ministério da Administração Estatal  

Papel  

O Ministério da Administração Estatal (MAE) é o órgão central do Governo responsável pela concep-

ção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, 

para as áreas do poder local, descentralização administrativa, desenvolvimento local e rural, da orga-

nização e execução dos processos eleitorais e referendários, e da preservação dos documentos oficiais, 

cabendo-lhe nomeadamente: 

a) Promover e executar políticas de desenvolvimento local e rural e de redução das desi-

gualdades económicas e sociais entre as regiões; 

b) Coordenar e distribuir informações internas e externas às estruturas de Administração 

Local do Estado; 

c) Coordenar e fiscalizar as actividades de administração dos distritos e subdistritos e outros 

serviços e organismos da administração local; 

d) Coordenar e fiscalizar a actividade dos serviços e organismos da administração regional e 

local; 

e) Promover e conduzir o processo de descentralização administrativa e criação das munici-

palidades; 

f) Garantir o adequado apoio técnico aos processos eleitorais e referendários; 

g) Promover a recuperação, a preservação e a guarda adequada dos documentos históricos e 

oficiais do país, incluindo os da administração pública; 

h) Propor e desenvolver normas e instruções relativas à classificação, tratamento e arquiva-

mento dos documentos históricos e oficiais do país, incluindo os da administração públi-

ca; 

i) Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo 

com tutela sobre áreas conexas. 

São delegadas na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Local, a competência prevista nas alíneas 

a) e b), bem como, a coordenação do programa de desenvolvimento dos sucos, do plano de desenvol-

vimento integrado distrital e do programa de habitação ”MDGs”. 

São delegadas no Secretario de Estado da Descentralização Administrativa as competências previstas 

nas alíneas c) e e), bem como a gestão do programa de desenvolvimento descentralizado. 

Os órgãos e serviços que compõem o Ministério da Administração Estatal são os definidos na sua lei 

orgânica. 

 

Orçamento 

O Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território tem um orçamento de 34,294 

milhões de dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Ministério da Administração Estatal  apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de 

cerca de 2,142 pessoas, composto por 1,462 funcionários permanentes, 99 vagas em processo de recru-

tamento e 281 de cargos de direcção e chefia. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 

300 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

O total de funcionários permanentes do Ministério da Administração Estatal já inclui 43 funcionários 

permanentes destacados na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 5        1        6          63      19        82          304      126       430       118         37          155         233        53         286        139        23          162          314           27          341           1,176       286        1,462         

Escalão 1
o 3        -     3          60      18        78          266      124       390       57           19          76          50          25         75          33         15          48           149           13          162           618          214        832            

Escalão 2
o -     -     -        2        -       2            17        1          18         46           17          63          120        25         145        87         4            91           161           12          173           433          59          492            

Escalão 3
o 1        1        2          -     1         1            9          1          10         6            -         6            18          2           20          7           1            8             1              -         1               42           6            48              

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         10        -        10         7            1            8            37          -        37          6           1            7             -           2            2               60           4            64              

Escalão 5
o -     -     -        1        -       1            2          -        2           2            -         2            8           1           9            6           2            8             3              -         3               22           3            25              

Escalão 6
o 1        1          -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            1             -         1                

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 11      1        12         117     28        145        384      137       521       172         55          227         277        57         334        140        23          163          314           27          341           1,415       328        1,743         

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 3        -     3          3        -       3            -       -        -        -         -         -          -            6             -         6                

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional 3        -     3          19      3         22          5          3          8           6            2            8            -         -          -            33           8            41              

Diretor Distrital -     -     -        13      -       13          16        1          17         3            3            -         -          -            32           1            33              

Chefe do Departemento -     -     -        18      6         24          59        7          66         45           16          61          44          4           48          1           1             -            167          33          200            

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 6        -     6          54      9         63          80        11         91         54           18          72          44          4           48          1           -         1             -           -         -            239          42          281            

Sub-Total
Total

6                                   10                                    23                                      19                                           12                                         29                                           -                                               99                                               

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               300                                              

-                                14                                    75                                      75                                           75                                         61                                           -                                               300                                              

-                                14                                    75                                      75                                           75                                         61                                           

-                                               -                                              

18                               155                                544                                  246                                       346                                     192                                       341                                            1,842                                        

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual do Ministério da Administração Estatal para 2016 

 

Programas/atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline / Data Meta Anual ER FF Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Cat. Orçamento  
Total $ 

BS CM CD TP  

Objetivo Geral: A Descentralização Administrativa e Poder Local assegurado, desenvolvido e melhorado com qualidade para prestar atendimento com eficiência e eficácia. As Eleições Gerais são bem organizadas, de forma transparente, neutral, imparcial e demo-
crática. 

Programa Nacional Desenvolvimento Suco (PNDS) 
Objetivos Específicos: Obter as infraestruturas básicas pelos municípios com impacto positivo na vida socioeconómica de todos os cidadãos e capacitar os funcionários para o processo de desconcentração administrativa nas áreas do planeamento e financeira. 

Transferir os subsídios de infraestru-
turas e operacionais para 442 sucos 
e Capacitar a equipa de gestão suco 
e comunidades nas áreas de plane-
amento, técnica financeira, lideran-
ça, operação e Manutenção. 

- Número de sucos que rece-
bem transferência dos subsídi-
os de infraestruturas e operaci-
onais; 
- Número de equipas de gestão 
dos sucos e comunidades 
capacitados. 

- POM 1 – Acordo 
Subsídio Anual 
- SF.3.1 – Relatório 
mensal Posto Adminis-
trativo 
- SF 3.4 Diário Visita 
Regular 
Lista presença 

2013: 149 sucos 
2014: 91 sucos 
2015: 202 sucos 
2014: capacitados 2.639 
pessoas em 91 sucos  
2015: 2.222 pessoas em 
202 sucos    

- 442 
 
 
 
- 4.862    
 

MAE 
 
 

OGE PNDS     10,000 10,000 

Monitorizar os progressos do projeto 
das comunidades a nível suco.    
 
 

Número projetos das comuni-
dades ao nível dos sucos 
monitorizados 
 
 

Relatório Recibo & 
Gastos mensais: 
- CFM 12, GFM 4,  
- TF 9.3,TF 13.2.1.  
TAF, Fongtil, FST  
Relatório mensal / 
trimestral PNDS 

 442 
 
 
 

MAE OGE PNDS 460    460 

Realizar encontros coordenação do 
PNDS ao nível nacional e dos muni-
cípios.  

Número de participantes ao 
nível nacional e dos municípios. 

 
 

2014: 4 encontros ao 
nível nacional. 
 

- 80 nível nacional e 
120 municípios 

MAE OGE PNDS 
 

40    40 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                          $10,500 

Programa de Descentralização Administrativa e Poder Local 
Objetivo Especifico: Os serviços de Desconcentração Administrativa e Política de Descentralização Administrativa e Poder Local bem organizado e assegurado. 

Preparar, criar, estabelecer o funci-
onamento dos quadros estruturais 
da Desconcentração Administrativa 
dos municípios.   

- Número de Municípios estabe-
lecida a política da Desconcen-
tração Administrativa e funcio-
namento dos quadros estrutu-
ras da Desconcentração Admi-
nistrativa 
- Proposta de diploma ministe-
rial sobre organigrama da 
direção elaborado e aprovado 

Decreto-lei PDA  
 
 
 
 
 
Publicado no Jornal da 
República 
 

 - 12  
 
 
 
 
- Diploma aprovado e 
publicado 

MAE OGE DG-DA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3 
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Participar e acompanhar os encon-
tros dos Conselhos Consultivos, 
encontros coordenação e colóquio 
ao nível nacional, nível local e entre 
Municípios 
 
 

- Número de Pessoas partici-
pam no encontro ao nível Local 
(12 Municípios) 
- Número encontros de Conse-
lho Consultivos Locais (CCL) 
ao nível município realizados   
- Número das autoridades dos 
Municípios irão participar nos 
referidos encontros  

Fotografia  
 
Lista Presença 
 
Relatório 
 
 
 

 - 5 
- 12 
 
 

MAE OGE DG-DA 6 
 
 
 

   6 

Relatório   - 442 MAE OGE 12 Municipios 157    157 

Disseminar Decreto-Lei sobre  
Delegação de competências nas 
Estruturas da politica Desconcentra-
ção Administrativa 
 

- Número de municípios que 
beneficiam ações disseminação 
Decreto- Lei Delegação de 
competências nas Estruturas 
da Desconcentração Adminis-
trativa  

Jornal da republica   12  OGE DGDA 10    10 

Jornal da republica  12 DG-
DA 

OGE DNSAIM 10    10 

Conceber e aprovar a regulamenta-
ção do quadro legal da Desconcen-
tração Administrativa. 

Regulamentação do quadro 
legal da Desconcentração 
Administrativa submetida para 
aprovação do Parlamento 
Nacional. 

Jornal da República  1    2 
 

   2 

Conceder apoio e benefícios aos 
trabalhadores que desejem fixar-se 
e exercer a sua atividade no âmbito 
nos 12 municípios 

Elevado nível de adesão de 
funcionários públicos ao pro-
grama de fixação de funcionári-
os nos municípios; 
Fixação de funcionários públi-
cos em, pelo menos, cinco 
Municípios do território 

  - 5 municípios benefici-
am da fixação de funci-
onários  

  Gab. 
Ministro e Vice Ministro 

90    90 

Realizar as atividades e coordena-
ção sobre os assuntos relevantes a 
desconcentração e descentralização 
administrativa em 12 Municípios, e 
realizar acompanhamento, avaliação 
e monitoramento dos Municípios 

Número de Municípios que 
realizam as atividades da 
coordenação e acompanha-
mento  

Calendário 
Relatórios de atividades  

 - 12 MAE OGE SEAE/ DGOU 35    35 

Monitorizar e supervisionar a pré-
qualificação, concurso público, 
desenho e BoQ, execução de orça-
mento regular e implementação 
projeto PDID ao nível municipal 

Número de ações de monitori-
zação e supervisão e imple-
mentação dos projetos PDID ao 
nível municípios   

Relatórios 
de monitorização  

 - 60 vezes  MAE OGE DG-OU 26 
 

   26 

Identificar e definir processo de 
capacitação, destacamento e reali-
zar serviços públicos, ao mesmo 
tempo identificar os trabalhos de 
construção dos municípios  

Número de Municípios onde 
vão ser identificados os servi-
ços públicos essenciais, neces-
sidades destacamento de 
recursos humanos e de cons-
trução dos edifícios municipais. 

Relatório de identifica-
ção de necessidades 
de capacitação e des-
tacamento 

 - 12 municípios abran-
gidos 

MAE OGE DGDA 5    5 
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Socialização do pacote legislativo do 
poder local para estabelecimento 
dos municípios  

Número de municípios onde 
são realizadas consultas públi-
cas do quadro jurídico sobre o 
poder local; 
Quadro legal estratégico para a 
instalação ou estabelecimento 
dos municípios socializado 

Jornal da República,  
Relatórios 

 - 12  OGE DG-DA  5    5 

Apoiar a aceleração dos programas 
e atividades para Descentralização 
Administrativa em 12 Municípios. 

Número de municípios onde 
são realizadas atividades para 
descentralização administrativa 
incluindo os equipamentos e as 
facilidades  

Relatório das atividades 
dos municípios incluin-
do equipamentos e 
facilidades.  

 12 Municípios 
 recebem 
 financiamento   atem-
pada- mente. 

MAE OGE 12 Municípios 2,490    2,490 

Apoiar e incentivar as lideranças 
comunitárias com o fim de acelerar 
os programas e atividades dos 
sucos 

Número de lideranças comuni-
tárias apoiadas e recebem 
incentivos 

  442 sucos       7,282 7,282 

Preparar e elaborar os Planos 
Anuais e os Relatórios de Contas 
para os serviços periféricos do MAE 
 

Número dos planos Anuais e os 
Relatórios de Contas para os 
serviços periféricos do MAE 
preparado e elaborados. 

Relatórios de Contas e 
Planos Anuais  
 

 12 MAE OGE DNFM 5    5 

Apoiar a realização e implementa-
ção dos programas e atividades 
operacionais da descentralização 
administrativa e poder local. 

Os programas e atividades da 
descentralização administrativa 
e poder local serão implemen-
tados 

Relatórios das ativida-
des implementadas  

 12 MAE OGE DNFM 
 
 

5    5 

Coordenar e elaborar as propostas 
de orçamento anual e os relatórios 
de contas dos municípios 
 

- Número de municípios que 
elaboram propostas de orça-
mento anual (em coordenação 
com DNFP) e de relatórios de 
contas. 

  1 MAE OGE DNFM 
 
 

2.5    2.5 

Acompanhar e avaliar as capacida-
des de gestão financeira locais 

- Número de municípios onde 
são avaliadas as capacidades 
administrativas locais 

Relatórios de avaliação  - 12 MAE OGE DNFM 2.5    2.5 

Capacitar os quadros técnicos na 
área de gestão financeira dos muni-
cípios e realizar seminário e coló-
quio a nível nacional e internacional 

- Número de pessoas capacita-
das na área gestão financeira 
local  
- Número de seminários e 
colóquios  

Relatório, certificados 
Fotografia  

 - 12 
- 12  
 

MAE OGE DNFM/INAP      

Coordenar regularmente com os 
Municípios e Postos Administrativos 
relativamente aos assuntos da 
administração 

- Número de Municípios e 
Número de Postos Administra-
tivos coordenados nos assun-
tos de administração  

Regulamentos e Jornal 
da República 
 
Relatórios atividades  

 - 12 
- 61 

 
MAE 

OGE 
 

DNAL 5    5 
 
 
 
 

Estabelecer videoconferência entre 
o órgão central e Municipal 

Número de municípios onde 
serão estabelecidos serviços 
videoconferência 

Relatórios atividades 
estabelecidos  

Não existe  
 

12 MAE 
 

OGE DNAL/DNPCS/DNFP 5    5 
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Estabelecer base de dados ao nível 
de municípios e postos administrati-
vos 

Número de Municípios e de 
Postos Administrativos estabe-
lecidos na Base de dados. 

Relatórios atividades 
estabelecidos  

Não existe  
 

- 12 e 61  MAE OGE DNAL  5    5 

Estabelecer a equipa para preparar 
o guia de competição sobre qualifi-
cação administrativa ao nível muni-
cipal e posto administrativo 

- Equipa prepara o guia de 
competição sobre qualificação 
administrativa  
- Número municípios e postos 
administrativos estabelecidos e 
preparados 

Relatórios atividades   
estabelecidos e prepa-
rados em local.  
 

 
 
 

- Guia preparado 
- 12 e 61  

MAE OGE DNAL. DNAAS, 
DNFMDNMADNSAIM 

10    10 

Preparar e elaborar guia delimitação 
das fronteiras entre municípios e 
postos administrativos 
 

- Guia de delimitação das 
fronteiras elaborado  
- Número dos Municípios e de 
Postos Administrativos abran-
gidos Guia  

Relatório atividades   
 
 

- 1 
- 12 e 61 

MAE OGE DNAL, DNTPSC 
(MJ), DNS (MF) 

5    5 

Preparar e desenhar os quadros 
monográficos e demográficos dos 
Municípios e Postos Administrativos 

- Número de quadros Monográ-
ficos e Demográficos elabora-
dos 
-Número de Municípios e de 
Postos Administrativos abran-
gidos 

Desenho e BoQ, For-
mato e fotografia 
 

2015: 2l9 quadros mono-
gráficos e Demográficos 
para 12 Municípios e 61 
PA produzido   

- 219 
- 12 e 61 

MAE OGE VM 
DNAL, DNAAS, 
DNMA 

5    5 

Disseminar a Matriz de delegação 
de competências ao nível municípi-
os 

- Número de Municípios abran-
gidos  

Relatório dos das 
atividades   

 - 12 MAE OGE DNSAIM 10    10 

Realizar os encontros GTP e GTTIM 
a nível Nacional 

- Número de encontros GTP 
realizados 
- Número de encontros GTTIM 
realizados. 

Lista presença, fotogra-
fia e DL. No 4/2014 

 - 4 GTP 
- 4 GTTIM 

MAE OGE DNSAIM 5    5 

Acompanhar e alocar os orçamentos 
para apoiar as reuniões dos Conse-
lhos Consultivos Locais nos municí-
pios 

- Número de municípios que 
recebem orçamento para as 
reuniões dos Conselhos Con-
sultivos Locais. 

Relatório 
Fotografia  

 12 MAE OGE DNSAIM 5    5 

Monitorizar e avaliar as atividades 
de gestão e administração dos 
Sucos 

- Número de Sucos monitoriza-
dos e avaliados ao nível da 
Gestão e Administração. 

Relatório 2014, foram monitoriza-
dos e avaliados 2-3 
sucos nos 12 municípios 
nas áreas de preenchi-
mento 14 livros. 

- 424 MAE OGE DNAAS  25    
 
 

25 

Sensibilizar as lideranças comunitá-
rias nas áreas isoladas e áreas de 
fronteira, e com maior incidência 
conflitos 

- Número municípios nas áreas 
de fronteira e com conflitos 
sensibilizados 
-Número de municípios isola-
dos sensibilizados 

Relatórios atividades 
sensibilizadas  

2014 a 2015 sensibiliza-
ção das liderança comu-
nitárias nos municípios 
de Oe-Cusse, Bobonaro,  
 Viqueque, Covalima e 
Baucau. 

- 2 
- 10  

MAE OGE DNAAS  10    
 
 
 
 
 
 

10 
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Avaliar os serviços municipais de 
acordo com a Matriz de delegação 
de competências   

- Número de municípios e de 
Postos Administrativos avalia-
dos 

Relatórios atividades,  
Fotografias 

 - 12 e 61  MAE 
 

OGE DNMA 
 

2    2 

Realizar seminários ao nível nacio-
nal e municipal sobre o caminho 
para a Descentralização 

- Seminário nacional realizado Lista de presenças  1 MAE OGE DNMA 2    2 

 - Número seminários munici-
pais realizados 

Lista de presenças  12  MAE OGE DNMA 12    12 

 - Número de Municípios e de 
Postos Administrativos que 
utilizam o sistema de corres-
pondência  

Documento oficial  - 12 e 61  MAE OGE DNMA 3    3 

Coordenar e acompanhar os pro-
gramas de cooperação com cidades 
amigas dos municípios 

Número de programas de 
cooperação com cidades ami-
gas dos municípios coordena-
dos  

Relatório atividades   12  
 

MAE OGE DNMA  1    1 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 10,246 

Secretariado Técnico de Administração Eleitoral  
Objetivo Específico: Eleições bem organizadas, com transparência, neutralidade, imparcialidade e democráticas. 

Viagens locais para atendimento 
das atividades de rotina e reuniões 
sobre recenseamento e atualização 
da base de dados 
- Viagens ao estrangeiro para apoiar 
processo de recenseamento eleito-
ral no estrangeiro 

- Número de pessoas que 
fazem ao nível nacional e 
municipal; 
- Equipa conjunta entre MAE e 
oficiais e funcionários do MNEC 
realiza viagens ao estrangeiro 
para o recenseamento eleitoral. 

Guia de marcha,  Ordem de serviço - 125  
 
 
- 1 

MAE OGE STAE 304    304 

Realizar workshop ao nível nacional 
sobre regulamento recenseamento 
eleitoral 

- Número de participantes no 
workshop sobre o regulamento 
do recenseamento eleitoral  

- Lista presenças -
Relatório atividades  

 - 80 MAE OGE STAE 0.8    0.8 

Capacitar os funcionários STAE e 
equipa conjunta dos ministérios para 
re-ABD ao nível nacional e munici-
pal.  
 

- Número de funcionários do 
STAE capacitados na área re-
ABD ao nível nacional e muni-
cipal na UNTL 
- Número de pessoas partici-
pam no processo aconselha-
mento de re-ABD 
- Nr. de funcionários das linhas 
ministeriais capacitados sobre 
recenseamento eleitoral no 
estrangeiro.  

Lista presença e guia 
da marcha 
 

 - 37 pessoas 
participaram 
na formação 
na UNTL 
- 13 
- 156 
 

MAE OGE STAE 47.5    47.5 

Criar e estabelecer as condições no 
STAE ao nível nacional e municipal 
para responder às necessidades 
operacionais e de preparação das 
atividades de rotina para as eleições 

- Condições no STAE ao nível 
nacional e municipal estabele-
cidas e edifícios do STAE 
reabilitados para facilitar as 
atividades operacionais e de 

Proposta  Despacho 100% MAE OGE STAE 131.8  
 

  131.8 
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gerais. preparação das eleições gerais. 

Preparar as atividades de recense-
amento eleitoral no território nacio-
nal e no estrangeiro. 

- Número de municípios onde 
são realizadas atividades de 
preparação recenseamento 
eleitoral; 
- Número de nações abrangi-
das pelas atividades de prepa-
ração de recenseamento no 
estrangeiro. 

Proposta Despacho - 12  
 - 7 
 
 

MAE OGE STAE 892    892 

Realizar as atividades de rotina do 
STAE  

- STAE ao nível central e 
Número de municípios abrangi-
dos pelas atividades de rotina 
(receção) para recenseamento 
eleitoral e eleições gerais. 

Pedido Despacho 1 
12 

MAE OGE STAE 40    40 

Reforçar os serviços técnicos no 
STAE nacional e nos municípios 
para atividades de Re-ABD e contra-
tar um assessor legal para assistên-
cia jurídica. 

- Número de oficiais de opera-
dores e assistentes técnicos e 
assessor recrutados 

Proposta Despacho 130 MAE OGE STAE 235    235 

Preparar os equipamentos de infor-
mática para recenseamento e atua-
lização base de dados, garantir 
transportes para apoiar as ativida-
des rotina no território nacional e no 
estrangeiro para recenseamento 
eleitoral. 

- Equipamentos e transportes 
foram assegurados para reali-
zar as atividades de recensea-
mento eleitoral no território 
nacional e no estrangeiro para 
as eleições gerais 2017. 

Proposta Despacho 100% MAE OGE STAE      

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 1,651 

Programa Arquivo Nacional de Timor-Leste 
Objetivo específico: Os documentos do país são corretamente preservados e arquivados    

Identificar, descrever, organizar e 
inventariar 1 série da documentação 
do fundo da Administração Portu-
guesa (TP) 
 
 

1 série da documentação do 
fundo da administração portu-
guesa será identificada, descri-
ta, organizada e inventariada. 

Lista presença e  
Relatório 

2014, 1 série da docu-
mentação do fundo da 
Administração Portu-
guesa 

1 
 
 
 
 
 
 

MAE 
 
 
 
 
 
 
 

OGE 
 
 
 
 
 
 
 

DG-AN 47    47 

Separar e selecionar metros lineares 
da documentação para organização 
de acordo com o sistema de arqui-
vo. 

- Número de metros lineares da 
documentação separada e 
selecionada 

Lista presença e  
Relatório 
 
 

 - 2000 
metros 
 

MAE 
 
 
 
 

OGE 
 

DG-AN 20    20 
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Identificar, classificar, descrever, 
organizar e inventariar metros linea-
res da documentação do fundo da 
Administração Indonésia (TI).  

- Número de metros lineares de 
documentação Indonésia identi-
ficada, classificada, descrita, 
organizada e inventariada. 

Lista presença e  
Relatório 

 - 996 metros MAE OGE 
 

DG-AN 5    5 

Digitalizar 1 metro linear de docu-
mentos do arquivo permanente mais 
consultados de valor histórico.  

Número de metros lineares 
digitalizados. 
 

Lista presença e  
Relatório 
 
 

2014, 1 metro linear da 
documentação do fundo 
da Administração Portu-
guesa 

- 1 
 
 
 
 

MAE 
 
 
 
 
 

OGE 
 

DG-AN 
 
 

16    16 

Adequar a área de guarda dos 
Acervos do Fundo da Administração 
Portuguesa e Indonésia e outros 
equipamentos relacionado. 

Condições ambientais das 
áreas de guarda do Arquivo 
Nacional de Timor Leste são 
melhoradas. 

Relatório  Infraestrutura 
melhorada 

MAE OGE 
 

DG-AN 
 

25    25 

Capacitar os funcionários da admi-
nistração Pública nas áreas técnicas 
de classificação de documentos de 
arquivo e tabela de temporalidade.  

Número de funcionários da 
administração Pública capaci-
tados em classificação de 
documentos de arquivo e tabela 
de temporalidade  

Lista presença e 
Relatório das atividades  

2015, 200 funcionários 
capacitado  

- 456 MAE OGE 
 

DG-AN 20    20 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 133 

Programa Higiene Ordem Pública 
Objetivo Especifico: Estabelecer o conjunto de instalações, equipamentos mecânicos, recipientes, recursos humanos, financeiros e estruturas destinados a assegurar com eficiência, conforto e segurança e inocuidade da deposição, 
recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação desses resíduos 

Preparar e disseminar legislação 
sobre Higiene e Ordem Pública ao 
nível nacional e municipal. 

- Número de leis sobre Higiene 
e Ordem Pública preparados, 
aprovados e disseminados 
- Número municípios abrangi-
dos por ações de dissemina-
ção. 

Regulamentos Publica-
dos no Jornal da Repú-
blica 

Não existe quadro 
jurídico  
 

- 7 
- 12 

SEAE/ 
DGOU 

OGE DNHOP 10    10 

Realizar atividades de acompanha-
mento e avaliação da implementa-
ção da política de Higiene Urbana e 
desenvolver campanhas televisivas, 
de rádio e de rua, sensibilização 
social e educação cívica para 
desenvolver consciência da preser-
vação dos espaços públicos e 
equipamentos coletivos e criar 
condições de Higiene e ordem 
pública ao nível nacional e municipal 

- Atividades de acompanha-
mento e avaliação da imple-
mentação das políticas de 
higiene urbana implementadas; 
- Campanhas  
Televisivas, de rádio e de rua, e 
ações sensibilização social e 
educação cívica desenvolvidas 
e implementadas.  

Publicação da política 
no Jornal da República 

Não existe atualmente 100% SEAE/ 
DGOU 

OGE DNHOP 10    10 

Sensibilizar os estudantes e univer-
sitários para a importância da pre-
servação da qualidade dos espaços 
urbanos e do ambiente, e apoiar os 
municípios na implementação do 

- Número de estudantes de 
escolas secundárias em 5 
municípios (Aileu, Ermera, Dili, 
Liquiça e Manatuto) abrangi-
dos; 

Relatório de atividades Não Existe - 750 
 
- 500 

SEAE/ 
DGOU 

OGE DNHOP 5    5 
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Decreto- Lei No. 33/2008 sobre 
Higiene e Ordem Publico (assegurar 
o apoio técnico aos serviços munici-
pais de saneamento).   

- Número de universitários em 5 
universidades abrangidos 

Preparar e disseminar a legislação 
sobre toponímia   

- Legislação sobre toponímia  
ao nível nacional e municipal 
elaborada  

Relatório de atividade Não Existe 
 

100% SEAE/ 
DGOU 

OGE DNTOP 10    10 

Realizar projetos-piloto de atribuição 
de topónimos e numeração em 3 
Municípios 

- Número de municípios abran-
gidos pelos projetos-piloto   

Relatórios de atividades Não Existe 3 SEAE 
DGOU 

OGE DNTOP 6    6 

Preparar e disseminar legislação 
sobre Mobilidade Urbana ao nível 
nacional e Municipal. 

- Legislação sobre Mobilidade 
Urbana elaborada e dissemina-
da 

Relatório das atividades Não Existe 
 

 SEAEDG-
OU 

OGE DNMU 15    15 

Prestar assistência técnica aos 
órgãos locais nos 12 Municípios 
para a realização do processo de 
planeamento do PDID conforme 
Decreto-lei Nº. 4/2012 e legislação 
subsidiária  

Número de municípios finaliza 
os seus planos Investimentos 
distritais (PID) dentro do calen-
dário traçado. 

Calendário 
 
Relatório das atividades 

 - 12 MAE OGE SEAE 35    35 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 91 

Programa de Gestão dos Serviços Operacionais 
Objetivo Especifico: Os programas de Direções Gerais, Nacionais e Municípios do MAE bem facilitados e coordenados 

Participar e acompanhar encontros 
ao nível nacional e do estrangeiro 

- Número de encontros realiza-
dos ao nível nacional e do 
estrangeiro 
 

Fotografia  
Lista Presença 
Relatório 
 
 

2014/2015: conferência 
intern. e encontro con-
sultivo no Município 
Manufahi  

- 15 
- 4 
 

MAE 
 
 

OGE 
 
 

DG-SC 
 

8 
 
 
 
 

   8 

- Número de encontro realiza-
dos ao nível nacional e do 
estrangeiro 

Fotografia  
Lista Presença 
Relatório 

 - 15  
- 3   
 

MAE 
 

OGE DNPCS 
 

11    11 

Realizar formação sobre abordagem 
integrada género ao nível nacional e 
municipal 

- Número de participantes 
capacitados  
-Número dos funcionários 
assume cargo chefia capacita-
dos na área género 

Relatório 
Lista presença 
Certificados 

 - 53 
- 263 
 
F = 42 
M = 221 
 

MAE OGE  60    60 

Realizar estudos sobre o empenha-
mento e desempenho dos funcioná-
rios públicos nos serviços do minis-
tério, e no processo da descentrali-
zação administrativa.  

Número de funcionários públi-
cos abrangidos pelo estudo 
sobre o empenhamento e 
desempenho nos serviços do 
ministério  

Relatórios atividades   - 1.966 MAE OGE Gab. 
VM 

1,250     1,250 

Preparar e estabelecer a   
Comissão Organizadora para cele-
bração dos Dias Nacionais  

Número dias nacionais cele-
brados: 20 de Maio, 20 de 
Agosto, 30 de Agosto e 28 de 
Novembro 

Constituição  
da RDTL e  
Resolução do Governo 
 

Os eventos nacionais 
realizados por ano  
 

- 4 
- 12 e 61 

MAE 
 

OGE DNFPDNPCS 
 
 
 

1,005     1,005 
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- Número de Municípios e 
Postos Administrativos abran-
gidos  

Produzir e publicar informações em 
cooperação com RTTL e Jornais 

Número de organizações media 
que divulgam informações MAE 

DVD e MdE Conforme as atividades 
do MAE 

- RTTL e 5 
Jornais 

MAE OGE DNPCS 5    5 

Acompanhar e preparar as condi-
ções no terreno para os membros 
do Governo e estrutura do MAE 

As condições no terreno para 
os membros do Governo prepa-
radas 

Relatório 
MoP 

Conforme as atividades 
do MAE 

5 MAE 
 

OGE DNPCS 
 

3    3 

Criar as condições para apoiar os 
serviços da DNPCS 

As condições para apoiar os 
serviços da DNPCS estabeleci-
dos 

Relatório atividades    MAE OGE DNPCS 
 

4    4 

Preparar, elaborar e produzir os 
documentos do Plano Anual de 
2017 do MAE. 
 
 

- Número de documentos do 
Plano Anual 2017 aprovados e 
distribuídos ao Gabinete do 
Ministro e outras entidades do 
MAE.  

Jornal da República  
 
Orçamento Geral Esta-
do 
 

Plano Anual do MAE 
produzido anualmente 

38 MAE OGE DNDAPP 5    5 

Preparar, elaborar, e produzir os 
documentos de Plano Estratégico 
Desenvolvimento dos Municípios 
(PEDM) de Baucau e Bobonaro. 

- Número de municípios elabora 
o PEDM  
- Número de livros PEDM 
produzidos e distribuídos 
 

PEDM  2012-2015 finalizado 
PEDM nos Municípios 
de Liquiça, Oe-Cusse, 
Viqueque, Ermera 
Lautem e Ainaro 

- 2 (Bobona-
ro e Baucau) 
 
- 200 

MAE OGE DNDAPP 3.8    3.8 

Preparar, elaborar e produzir o 
Relatório Trimestral e Anual do MAE 
 

- Número relatórios trimestrais 
e anual do MAE finalizado e 
submetido ao Gabinete do 
Primeiro-Ministro e a todas 
entidades do MAE. 
- Número de livros produzidos e 
distribuídos. 

Jornal da República  
 
Jornada Orçamental 

2010-2014: elaborados 
os relatórios trimestrais 
e anuais do MAE 
 
 

- 4  
- 1 
 
 
- 38 
 
 

MAE OGE DNDAPP 7.3     7.3 

Acompanhar e avaliar o desenvol-
vimento dos projetos nos municípios 
e sucos. 

Número de municípios e de 
sucos abrangidos pela avalia-
ção dos programas 

Lista de presença 
Relatório 

Relatórios avaliação 14 
livros Adm. Suco 

- 12 e 221 MAE OGE DNDAPP 18.4    18.4 

Preparar o manual de monitorização 
e avaliação das políticas públicas. 
 
 

 Manual de monitorização e 
avaliação das políticas públicas 
preparado e elaborado. 

Manual  
 

Não existe  100% MAE 
 

OGE DNDAPP 
 

5     5 

Acompanhar atividades do diagnós-
tico nacional nos Municípios   

Atividades de acompanhamen-
to diagnóstico nacional do SEFI 
asseguradas 

Relatório diagnóstico 
nacional 

 12 Municípi-
os 

MAE OGE DNDAPP 2.5 
 

   2.5 

Apoio à capacitação de pessoas 
com deficiência da ADTL 

Número de pessoas com defi-
ciência da ADTL capacitadas 

 Não existe - 10 MAE OGE DNDAPP 5     5 

Preparar concurso interno e reajus-
tar as vagas de quadro pessoal dos 
funcionários público do MAE ao 
nível nacional e municipal  

Número vagas de quadro 
pessoal do MAE preenchidas e 
reajustadas. 

Relatório 
Mapa Pessoal 

2014, 156 vagas recru-
tadas e preenchidas  

- 300 
 
 
 
 

MAE OGE DNRH 11.6    11.6 
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Distribuir e recolher fichas de Avali-
ação Desempenho ao nível nacio-
nal, e municipal 
 

- Número fichas de Avaliação 
Desempenho distribuídas e 
avaliadas  
- Número direções a nível 
nacional, municipal e postos 
administrativos 

Lista mudança de 
escalão funcionário 
público pela CFP 

2014, 617 funcionários 
do MAE  
 

- 800 
- 24, 12 e 61 

MAE OGE DNRH 1.8    1.8 

Socializar guia de Recursos Huma-
nos  

Número de municípios abrangi-
dos pela socialização do guia 
de recursos humanos. 

Lista Presença e Rela-
tório 

 12 MAE OGE DNRH 8.6    8.6 

Preparar e realizar construção dos 
Edifícios Central do MAE, Arquivo 
Nacional, DNHOP, DNTOP e INAP 

Desenho, BOQ preparado e as 
construções dos edifícios serão 
iniciadas. 

ToR, Desenho, BoQ, 
Soil Test e Terreno 

 5 edifícios  MAE OGE INAP,AN, 
DNFP, 

DNHOP  
DNTOP 

     

Apoiar e assegurar a mobilidade e 
os serviços das atuais e novas 
Direções do MAE, dos Presidentes 
dos Municípios e das Lideranças 
Comunitárias eleitos, através  

- Viaturas e equipamentos 
informáticos recebidos pelas 
Direções atuais, novas Dire-
ções do MAE, Presidentes 
Municípios e Lideranças 
Comunitárias 

Contrato    MAE OGE DNFP 
 
 

 150    150 

Apoiar a aceleração dos programas 
e atividades operacionais do MAE  

Manutenção de Veículos, 
Equipamentos e Edifício do 
MAE 

Contrato e 
Relatório  

  MAE 
 

OGE 
 
 

DNFP 
 

554    554 

Atividades de gestão e adminis-
tração escritório asseguradas  

Contrato e 
Relatório 

  MAE OGE DNFP 
 

290    290 

Encargos de instalação do MAE 
assegurados  

Contrato e 
Relatório 

  MAE OGE DNFP 360    360 

- Operação dos veículos do 
Estado do MAE assegurada 

Contrato e 
Relatório das atividades  

  MAE OGE DNFP 
 

400    400 

- Serviços operacionais ao nível 
Nacional e Municipal assegura-
dos  

Relatório de atividades    MAE OGE DNFP 
 

305    305 

- Outros serviços diversos nível 
Nacional e aos Municipal asse-
gurados  

Relatório atividades    MAE OGE DNFP 
 

275    275 

- Materiais para as atividades 
do MAE adquiridos 

Relatório das atividades    MAE OGE DNFP 
 

5    5 

Contratar assessores internacionais, 
nacionais e pessoal de apoio técnico 
para apoiar os programas e ativida-
des do MAE. 

- Assessores e pessoal de 
apoio técnico recrutados 

Termos de contrato   MAE OGE DNFP 
 
 

514  
 

   514 

Realizar as atividades acompanha-
mento, monitorização e avaliação 
dos programas financeiros nos 
municípios   

- Atividades acompanhamento, 
monitorização e avaliação dos 
programas financeiros nos 
municípios implementadas  

Relatórios de atividades    MAE 
 

OGE DNFP 
 

52    52 
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Apoiar as deslocações dos mem-
bros do Governo e os dirigentes do 
MAE a participar nos eventos Inter-
nacionais, incluindo os programas 
da Descentralização Administrativa 
e estudos comparativos nas áreas 
Higiene e Ordem Pública, Toponí-
mia e Mobilidade Urbana em Portu-
gal e na Austrália. 

- Deslocações dos membros do 
Governo e os Dirigentes do 
MAE a participar nos eventos 
Internacionais incluindo os 
programas da Descentralização 
Administrativa e estudos com-
parativos realizadas 

MoP e  
Relatórios de atividades 

  MAE OGE DNFP 
DNHOP 
DNTOP e 
DNMU 
 

91     91 

Fornecer subsídios de estudo aos 
funcionários do STAE para curso 
sobre as Eleições na UNTL 

Número de funcionários do 
STAE recebe subsídios  

MdE  
Relatórios de atividades 

 - 20 MAE 
 

OGE       

Assegurar o apoio da tradução dos 
documentos oficiais para as Línguas 
oficiais de Timor-Leste 

Documentos oficiais traduzidos     MAE 
 

OGE DNFP 
 

10    10 

Acompanhar, visitar e coordenar os 
órgãos dos serviços administrativos 
entre administração Central e Regi-
ão Administrativa Especial Oe-
Cusse 

Os serviços administrativos 
entre Governo Central e Região 
Administrativa Especial Oecus-
se acompanhados, visitados e 
coordenados 

Fotografia e Relatório Relatório e Lista pre-
sença 

100% 
 
 
 
 

MAE 
 

OGE GACOROA 8 
 
 
 
 
 

   8 

Realizar encontros e seminários de 
acordo com as necessidades entre 
governo Central e Região Adminis-
trativa Especial Oe-Cusse   
 

Número de encontros e semi-
nários sobre programa Descon-
centração entre Governo Cen-
tral com Região Administrativa 
Especial Oe-Cusse realizados. 
- Número de participantes nos 
encontros e seminários  

  - 10 
- 90 

MAE 
 

OGE GACOROA 15    15 

Criar as condições para desenvolver 
e manter a atualização da página de 
internet MAE 

Número de Direções e Municí-
pios contribuem para atualizar a 
página de internet  

Acesso de página de 
internet do MAE 

2014: estabelecido o 
acesso à páginas de 
internet em cada Dire-
ção e Município 

36 
12 

MAE OGE UTIC 20    20 

Preparar, desenvolver e publicar os 
documentos de tenderização. 

Número de documentos prepa-
rados, tenderizados e publica-
dos. 

Lista Presença Relató-
rio 

Janeiro até Junho 2015: 
publicados 14 documen-
tos (RFQ 12, ITB 2). 

60  MAE OGE UAD 10    10 

Prestar a capacitação aos funcioná-
rios públicos UAD na área do apro-
visionamento 

Número de funcionários públi-
cos capacitados na área apro-
visionamento 

Relatório, 
Lista de presença e 
certificados  

 11 MAE OGE UAD 18    18 

Acompanhar, apoiar e socializar as 
leis sobre DA/PDA nos municípios  

Número de municípios abrangi-
dos  

Relatório e Lista Pre-
sença  

 12  OGE UAJAT 10    10 

Realizar seminário nacional sobre 
proposta pacote de leis e politica 
descentralização Administrativa  

Números participantes no 
Seminário Nacional sobre 
proposta pacote de Leis e 
Política Descentralização 

Relatório e Lista Pre-
sença 

 2.160  OGE UAJAT 10    10 
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Administrativa  

Realizar a inspeção, auditoria e 
averiguação das irregularidades de 
gestão e má administração ao nível 
nacional, municipal e sucos   

Número de Direções Municípi-
os, Postos Administrativos e 
Sucos, abrangidos pelas ações 
de inspeção, auditoria e averi-
guação de irregularidades de 
gestão e má administração 

Relatório 
MoP 
Ordem de Serviço 

Inspeção e auditoria 
realiza regularmente 
ações  

- 31, 12, 61 e 
424 

MAE OGE IGAE 18    18 

Disseminar a papel do IGAE para o 
público e agentes do MAE e sucos  

Número de municípios abrangi-
dos pelas ações disseminação 
do papel do IGAE  

Relatório 
MoP 
Ordem de Serviço 

2014: realizada a dis-
seminação nos Municí-
pios Liquiça, Manatuto, 
Lautem e Covalima 

4 municípios   
 

MAE OGE IGAE 11    11 

Criar as condições para estabelecer 
os escritórios de fiscalização nos 
municípios em conformidade com a 
implementação do programa des-
concentração. 

Número de escritórios estabe-
lecidos nos municípios. 
 

Relatório 
Fotografia 

 - 12 MAE OGE IGAE 13    13 
 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 5,554 

Total Programas MAE:                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 28,175 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

Papel  

No Artigo 8.º da Constituição da RDTL estão consagrados os princípios sobre a relação externa de 

Timor-Leste que define a independência nacional, protecção dos direitos humanos, respeito mútuo 

pela soberania, integridade territorial e igualdade entre os Estados como princípio orientador.  

Timor-Leste está situado numa localização geográfica muito estratégica, por esta razão as nossas 

riquezas provenientes dos recursos naturais, e também a nossa segurança dependem da nossa capaci-

dade para manter um relacionamento positivo com os nossos vizinhos e os nossos países amigos. 

De acordo com o Decreto-Lei N.º 9/2014, de 19 de Março, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação como orgão central do Governo responsável pela concepção, execução, coordenação e 

avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas de diplomacia e 

cooperação internacional, das funções consulares e da promoção e defesa dos interesses dos cidadãos 

Timorenses no exterior, com as atribuições a seguir definidas: 

a) Formular e executar a política externa da RDTL; 

b) Coordenar e avaliar as acções em matéria de relações internacionais de outros ministérios, 

departamentos, serviços e organismos da Administração Pública; 

c) Defender e promover os interesses da RDTL no estrangeiro;  

d) Assegurar a protecção dos cidadãos Timorenses no exterior, apoiando as comunidades Timo-

renses no estrangeiro; 

e) Assegurar a representação nacional noutros Estados,organizações regionais e internacionais, 

de acordo com as prioridades da política externa da RDTL; 

f) Formular, executar e coordenar a política de coorperação económica internacional e exercer 

as atribuições que lhe sejam cometidas relativamente a condução da diplomacia económica, 

em estreita coordenação com o Ministério das Finanças e outros serviços do Governo com 

competência na matéria; 

g) Formular e implementar um plano de formação e fortalecimento de recursos humanos na área 

da diplomacia e relações internacioanis, em coordenação com a Comissão da Função Pública; 

h) Celebrar acordos bilaterais, regionais e multilaterais no âmbito das suas competências, sem 

prejuízo das atribuições de outros orgãos de Estado ou de mandatos conferidos pelo Conselho 

de Ministros a outros orgãos em situações específicas; 

i) Elaborar os projectos de legislação e regulamentação necessários a prossecução das políticas 

definidas para as suas áreas de tutela; 

j) Conduzir todas as negociações internacionais e os processos de vinculação internacioonal do 

Estado de Timor-Leste, e assegurar o processo de recepção na ordem jurídica interna dos tra-

tados e acordos internacionais; 

k) Formular conduzir e executar a preparaçãopara a adesão da RDTL à ASEAN, e assegurar a 

representação do país nas respectivas reuniões e actividades; 

l) Centralizar e coordenar as relações de quaisquer entidades públicas Timorenses com as mis-

sões diplomáticas, consulares da RDTL junto de outros Estados e organizações internacionais 

e com missões diplomáticas, consulares e as organizações internacionais acreditados em 

Timor-Leste, bem como as representações dos serviços de cooperação estrangeiros no país; 

m) Coordenar as visitas oficiis de entidades estrangeiras, bem como instruir e coordenar todas as 

missões oficiais do Governo que se desloquem ao extrior; 

n) Emitir pareceres a outros ministérios, departamentos, serviços e orgnismos de Estado em 

matérias que, devido à sua natureza,  possam ter impacto na política estrangeira ou que esta-

beleçam obrigações internacionais para a RDTL; 

o) Assessorar outros ministérios, departamentos, serviços e organismos de Estado relativamente 

a questões de Direito Internacional e Política Internacional; 

p) Formular e implementar mecanismos de coçlaboração e coordenação com outros orgãos do 

Governo com tutela sobre áreas conexas. 
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Orçamento 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de 26,375 milhões de dóla-

res para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação apresenta para 2016 uma estimativa de força 

de trabalho de cerca de 433 pessoas, composto por 260 funcionários permanentes, 91 cargos de direc-

ção e chefia e 19 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de 

cerca de 63 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 1        -     1          54      14        68          25        15         40         35           31          66          31          35         66          9           3            12           3              4            7               158          102        260            

Escalão 1
o 1        -     1          51      13        64          22        14         36         33           30          63          27          32         59          6           2            8             2              2            4               142          93          235            

Escalão 2
o -     -     -        2        -       2            3          1          4           1            -         1            4           3           7            2           1            3             -           2            2               12           7            19              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        1            1            2            -         -        -         1           -         1             1              -         1               3             1            4                

Escalão 4
o -     -     -        1        1         2            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             1            2                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 19      4        23         86      24        110        41        21         62         38           32          70          32          35         67          9           3            12           3              4            7               228          123        351            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral /Emabaxadores 18      4        22         15      3         18          -       -        -        -         -         -          -            33           7            40              

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        15      7         22          2          -        2           -          -         -         -         -        -         -          -            17           7            24              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        1        -       1            14        6          20         3            1            4            1           1            -        -          -           -            19           7            26              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 18      4        22         32      10        42          16        6          22         3            1            4            1           -        1            -        -         -          -           -         -            70           21          91              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

7                                   -                                   6                                        6                                             -                                        -                                          

MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIRO E COPOPERAÇÃO (MNEC)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

7                                                370                                           

12                                 5                                      6                                        10                                           10                                         10                                           10                                                63                                               

30                               110                                68                                    76                                         67                                       12                                         

-                                               19                                               

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau G Sub-Total

10                                                63                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

12                                 5                                      6                                        10                                           10                                         10                                           
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Plano Anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF   Divisão 

Orç. 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: Integração e posicionamento global de Timor-Leste 
Meta Final: Contribuir para o desenvolvimento de uma política externa orientada para elevar e projetar o prestígio internacional de Timor-Leste na defesa da sua soberania e desenvolver uma diplomacia com qualidade para atrair potencialidades de investi-
mentos, e assim criar mais oportunidades para fortalecer avanço económico, social, politico e cultural 
Indicador de Prestação de Serviços: relações bilaterais e multilaterais fortalecidos e acordos de cooperação implementadas. 

Programa 1: Promover os interesses do Estado e do Povo de Timor-Leste no exterior 
Objetivos específicos: Promover os interesses do Estado e do Povo de Timor-Leste no plano externo e valorizar o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação enquanto órgão central do Governo responsável pela formulação, coordena-
ção e execução da política externa aprovada pelo Conselho de Ministros 

Atividade 1  
Concepção, execução, 
coordenação  e avaliação 
da política definida e 
aprovada pelo conselho 
de Ministros nas áreas de 
diplomacia e cooperação 
internacional, consulares e 
da promoção e defesa dos 
interesses dos cidadãos 
timorenses no exterior, 
assegurar a produção do 
Livro Branco da Política 
Externa.  

- Execução efetiva da política externa na 
defesa e promoção dos interesses de 
Timor-Leste no estrangeiro; 
- Coordenação efetiva da política de coope-
ração económica internacional relativamen-
te na diplomacia económica, em coordena-
ção com Ministérios relevantes; 
- Proteção dos cidadãos timorenses no 
exterior, 
- Celebração e implementação de acordos 
bilaterais, regionais e multilaterais dentro 
das competências do MNEC; 
- Coordenação de visitas oficiais de entida-
des estrangeiras assim como visitas de 
Estado/oficiais de altos dignitários de 
Timor-Leste ao estrangeiro; 
- Fornecer pareceres aos ministérios rele-
vantes, relativamente a questões de Direito 
Internacional e Política Internacional; 
- Participar nos encontros de coordenação 
a nível nacional e internacional, dentro e 
fora do Pais;  
- Estabelecer termos de referência e cria-
ção de um grupo de trabalho para elabora-
ção do Livro Branco. 

- Relações bilaterais e 
multilaterais fortificadas; 
- Viagens em missão de 
serviço e apresentação de 
relatórios das atividades 
efectuadas,; 
- Estabelecimento de 
novos acordos e imple-
mentação de acordos 
existentes; 
- Preparação do esboço 
do livro branco. 

Actividades implemen-
tadas anualmente de 
acordo com as estraté-
gias definidas em cada 
plano anual 

- Estreitar laços de amizade e 
relações políticas diplomáticas 
a nível internacional; 
- Promover visibilidade de 
Timor Leste; 
- Obter reconhecimento e 
respeito junto a comunidade 
internacional 
- Proporcionar uma visão geral 
sobre a política externa de 
Timor-Leste frente aos desafios 
globais; 

 

  Gab. 
Ministro e 
Vice Ministro 

501    501 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 501 

Programa 2: Assegurar coordenação de assuntos de natureza político-diplomática no plano das relações bilaterais entre a RDTL e Países Amigos baseada em Regiões (Estados das Regiões da Europa, África e Médio Oriente: América e Caraíbas; Asia do 
Norte, Central, Sul e Extremo Oriente; e Sudeste Asiático e Oceânia; (Direção Geral para Assuntos Bilaterais). 
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Objetivos específicos: Promover e fomentar relações bilaterais, formulando e propondo medidas de natureza político-diplomática para o fortalecimento das relações de cooperação recíproca; 

Atividade 1   
Re-estreitar relações 
diplomáticas e bilaterais 
com os países da Europa, 
África e Medio Oriente.  
 
 

- Relações diplomáticas e laços de coope-
ração fortalecidas; 
- Participação ativa em eventos e encontros 
organizadas a nível bilateral e regional; 
- Ser anfitrião de encontros organizados a 
nível bilateral e regional; 
- Em estreita coordenação com os serviços 
periféricos externos destacados nessa 
região, desenvolver esforços para novas 
áreas de cooperação de mútuo benefício,  
- Implementação dos acordos estabeleci-
dos; 
- Identificação e alargamento de áreas de 
cooperação com Portugal, Alemanha, 
Inglaterra (UK), Turquia, Santa-Sé, Ordem 
da Malta, Chipre e outros países do conti-
nente Europeu 
- Estudo e pesquisa sobre benefícios em 
estabelecer Novas Embaixadas da Repú-
blica Democrática de Timor-Leste na 
Holanda e Itália e consulado- geral em 
França; 
- Linhas de coordenação e partilha de 
informações aos ministérios relevantes; 
- Boa coordenação na implementação de 
atividades previamente definidas 

- Relações bilaterais 
fortificadas 
- Presença de Timor-Leste 
nos encontros e eventos 
organizados. 
- Timor-Leste usufrui 
benefícios através da 
implementação dos acor-
dos 
- Linhas ministeriais equi-
pados de conhecimentos 
adequados; 
- Relatórios trimestral, 
semestral e anual 

Continuação de ativida-
des de negociações 
estabelecidos anterior-
mente; 

- Estreitar relações bilaterais 
com os países da Europa, 
África e Medio Oriente, e explo-
rar mais áreas de cooperação 
recíproca. 
- Desenvolver e alargar áreas 
de cooperação nas áreas de 
educação, justiça, segurança, 
recursos humanos, agricultura e 
saúde; 
- Usufruir benefícios através da 
implementação de acordos 
assinados; 
- Estreitar relações Bilaterais 
com a Holanda, Itália e França, 
e explorar mais áreas de coo-
peração recíproca. 
- Acesso a Informação e boas 
relações com o Tribunal Inter-
nacional, em Holanda, 
- Ganhar apoios na Eleição 
Conselho das Nações Unidas; 
- Alcançar parte das metas 
definidas no plano estratégico 
quinquenal. 
- Boa coordenação na imple-
mentação de atividades previ-
amente definidas 

  Direção 
Geral dos 
Assuntos 
Bilaterais 

460    460 

Atividade 2   
Re-estreitar relações 
diplomáticas e bilaterais 
com os países das Améri-
cas e Caraíbas. 

- Relações diplomáticas e laços de coope-
ração fortalecidas; 
- Participação ativa em eventos e encontros 
organizadas a nível bilateral e regional; 
- Ser anfitrião de encontros organizados a 
nível bilateral e regional; 
- Em estreita coordenação com os serviços 
periféricos externos destacados nessa 
região, desenvolver esforços para novas 
áreas de cooperação de mútuo benefício,  
- Embaixada de Timor-Leste nos Estados 
Unidos, Cuba e Brasil também responsável 
por outros países da mesma região acredi-
tados para Timor-Leste; 
- Implementação de acordos assinados; 

- Relações bilaterais 
fortificadas; 
- Embaixadores acredita-
dos nas devidas missões 
com dupla função; 
- Presença de Timor-Leste 
nos encontros e eventos 
organizados; 
- Linhas ministeriais equi-
pados de conhecimentos 
adequados; 
- Relatórios: trimestral, 
semestral e anual 

Continuação de ativida-
des de negociações 
estabelecidos anterior-
mente; 

- Estreitar relações bilaterais 
com os países das Américas e 
Caraíbas  e explorar mais áreas 
de cooperação recíproca. 
- Fortalecer relações diplomáti-
cas com mais nações com mais 
efetividade e eficiência na 
prestação de serviços a custo 
reduzido; 
- Usufruir benefícios através da 
implementação de acordos 
assinados; 
- Estabelecer novos acordos de 
cooperação recíproca; 
- Identificação de mais áreas de 
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- Finalização dos acordos discutidos entre 
Timor-Leste e Peru; 
- Processo da Revisão da SOFA, acordo 
sobre Corpo da Paz e Lei Tributária assi-
nada em 2002. 
- Linhas de coordenação e partilha de 
informações aos ministérios relevantes; 

cooperação, como na saúde, 
educação, economia, gestão, 
etc.; 
- Acordos assinados; 
- Atualizar uma nova versão da 
SOFA no âmbito de trazer 
benefício mútuo aos dois Paí-
ses. 
- Alcançar parte das metas 
definidas no plano estratégico 
quinquenal. 

Atividade 3  
Re-estreitar relações 
diplomáticas e bilaterais 
com os países da Ásia do 
Norte, Central, do Sul e 
Extremo Oriente, em 
particular com a China, 
Japão e Coreia do Sul e 
outros países da Ásia do 
Norte. 
 

- Relações diplomáticas e laços de coope-
ração fortalecidas; 
- Participação ativa em eventos e encontros 
organizadas a nível bilateral e regional; 
- Ser anfitrião de encontros organizados a 
nível bilateral e regional; 
- Em estreita coordenação com os serviços 
periféricos externos destacados nessa 
região, desenvolver esforços para novas 
áreas de cooperação de mútuo benefício,  
- Implementação de acordos assinados; 
- Explorar possibilidades de estabelecer 
acordo de cooperação com a Índia nas 
áreas de IT, Saúde-farmácia, Agricultura e 
Comercio. 
- Linhas de coordenação e partilha de 
informações aos ministérios relevantes; 
 

- Relações bilaterais 
fortificadas; 
- Embaixadores acredita-
dos nas devidas missões 
com dupla função; 
- Encontros regulares para 
debruçar sobre o progra-
ma Preparação da propos-
ta 
- Linhas ministeriais equi-
pados de conhecimentos 
adequados; 
- Relatórios: trimestral, 
semestral e anual 
 

Continuação de Activi-
dades de negociações 
estabelecidos anterior-
mente; 

- Relações diplomáticas e laços 
de cooperação bilateral  com os 
países da Ásia do Norte, Cen-
tral, do Sul e  Extremo Oriente 
fortificadas; 
- Beneficiar-se da potencialida-
de económicas e comerciais 
dos três países na região 
Sudoeste Asiático, a China, o 
Japão e a Coreia do Sul. 
- Alargar relações diplomáticas 
com mais países, dentro do 
âmbito da poupança financeira 
- Acordo de cooperação nas 
áreas de turismo, saúde e 
diplomacia estabelecidas; 
- Alargar áreas de cooperação 
com a Índia nas áreas de edu-
cação, economia, saúde, turis-
mo, agricultura, etc. 
- Presença de Timor-Leste mais 
visível nas atividades da ASE-
AN; 
- Oficiais do Governo estão 
mais familiares com os assun-
tos discutidos e como a ASEAN 
estabelece as suas atividades.  
- Cooperação bilateral com a 
Índia nas áreas de  IT, Saúde-
farmácia, Agricultura e Comer-
cio. 

        

Atividade 4 
Re-estreitar relações 

- Relações diplomáticas e laços de coope-
ração fortalecidas; 

- Relações bilaterais 
fortificadas; 

- Continuação de ativi-
dades de negociações 

- Relações diplomáticas e laços 
de cooperação bilateral com os  
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diplomáticas e bilaterais 
com os países do Sudeste 
Asiático e Oceânia. 
 

- Participação ativa em eventos e encontros 
organizadas a nível bilateral e regional; 
- Ser anfitrião de encontros organizados a 
nível bilateral e regional; 
- Em estreita coordenação com os serviços 
periféricos  externos destacados nessa 
região,  desenvolver esforços para novas 
áreas de cooperação  de mútuo benefício,  
- Implementação de acordos assinados; 
- Revitalização e atualização  da prepara-
ção do processo da adesão de TL como 
membro da ASEAN; 
- Desenvolver relações sustentáveis com 
os membros do Fórum de Desenvolvimento 
das Ilhas do Pacifico (PIDF) sobre política, 
socioeconómico e no Dialogo do Sudoeste 
do Pacifico (SWDP) 
- Assegurar a condução das negociações e 
a realização dos trabalhos de demarcação 
e regulamentação das fronteiras terrestres; 
- Linhas de coordenação e partilha de 
informações aos ministérios relevantes; 
- Maximizar esforços para a adesão de 
Timor Leste a MGS como Membro da MSG 

- Presença de Timor-Leste 
nos encontros e eventos 
sobre a preparação da 
adesão à ASEAN,  Joint 
Border Committee (JBC) , 
TSC-BDR, TSC-BS, TSC-
CBMPGC, TSC-WRM, 
Joint Border Mapping 
(JBM), SWG (Special 
Working Group) , Joint 
Ministerial Commission 
(JMC), SOM-Scorecard e 
SOM-CTF. 
- Instalação marcos e 
quadros de aviso nas 
fronteiras terrestres; 
- Delineamento de Mahata 
a Bokos e na zona de 
Passabe.)  
- O processo da adesão 
de Timor-Leste à ASEAN 
ganha mais apoio; 
- Uso efetivo de passe 
fronteira e quadros de 
aviso instalados; 
- Linhas ministeriais equi-
pados de conhecimentos 
adequados; 
- Relatórios: trimestral, 
semestral e anual 

estabelecidos anterior-
mente; 
- Atividades efetuadas 
anualmente 

Países do Sudeste Asiático e 
Oceânia  fortificadas; 
- Aprofundar laços diplomáticos 
com os Países Membro do 
MSG (Melanésia Spearhed 
Group) no âmbito da adesão de 
Timor Leste como Membro da 
MSG 
- Construir parcerias abrangen-
tes e verdadeiras com os paí-
ses do Pacífico e Oceânia para 
explorar a cooperação a nível 
regional e internacional em 
áreas de interesse comum.  
- Fortalecimento das relações  
entre TL e países do pacifico 
- Intercâmbio de visita de alto 
nível e partilha de experiências 
e oportunidades de cooperação 
em assunto de interesse 
comum; 
- Manter relações sustentáveis 
através do envolvimento em 
instituições e fórum a definidas 
a nível regional no âmbito de 
explorar possibilidades de 
cooperação em áreas de bene-
ficio mútuo; 
- Ratificação dos trabalhos 
realizados pelo TSC-BDR, JBM, 
TSC-BS, TSC-WRM e TSC-
CBMPGC. 
- Continuação da realização 
dos trabalhos de: delineação e 
demarcação da fronteira, 
implementação de Passe Fron-
teira e Mercado Tradicional,  
Mapa Conjunto e Mapa impres-
so, 
- Negociação bilateral sobre 2 
segmentos não resolvidos,  
- Remarcação na fronteira 
principal e enclave Oecussi; 
120 marcos e 100 quadros de 
aviso em Passabe e Citrana; 
- Revisão do acordo 2003 e 
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lançamento dos mercados 
tradicionais; 
- Utilização de passe de frontei-
ra-Citrana, Leolbata e Nitibe, 
fatumea e fatululik 
- Completar delineamento na 
área de Mahata a Bokos e na 
zona Passabe; 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 460 

Programa 3: Formular, implementar e coordenar as medidas de natureza político-diplomática relativamente as posições tomadas pela RDTL junto das varias organizações internacionais e regionais, em harmonia com as politicas, priorida-
des e objectivos superiormente definidos.  
Objetivos específicos: Promover e assegurar atividades que visam o fortalecimento das relações com organismos de caráter internacional e regional, de acordo com as políticas, prioridades e objectivos previamente definidos, em coordenação com minis-
térios relevantes; 

Atividade 1 
Formular, implementar e 
coordenar as medidas de 
natureza político-
diplomática relativamente 
as posições tomadas pela 
RDTL junto das varias 
organizações internacio-
nais, em harmonia com as 
politicas, prioridades e 
objectivos superiormente 
definidos.  

- Participação ativa nas reuniões, conferen-
cias, seminários e eventos organizadas 
pelas organizações internacionais  
- Ser anfitrião de encontros organizadas a 
nível internacional; 
- Facilitar a participação da delegação dos 
Ministérios relevantes nos eventos interna-
cionais  
- Promoção, com especial enfoque no g7+ 

Presença de Timor-Leste 
nas atividades organiza-
das a nível internacional 

Actividades anuais e 
eventuais de acordo 
com calendários estabe-
lecidos 

- Reconhecimento da comuni-
dade internacional do papel e 
contribuição de Timor-Leste em 
diversas áreas, entre outros, na 
área política, económica e 
recursos humanos 
- Enriquecer conhecimentos 
dos participantes timorenses. 
 

  Direção-
Geral dos 
Assuntos 
Multilaterais 
e Regionais 

230    230 

Atividade 2 
Formular, implementar e 
coordenar as medidas de 
natureza político-
diplomática relativamente 
as posições tomadas pela 
RDTL junto das varias 
organizações regionais, 
em harmonia com as 
politicas, prioridades e 
objectivos superiormente 
definidos.  
 

- Participação ativa nas reuniões, conferen-
cias, seminários e eventos organizados 
pelas organizações de carácter regional; 
- Ser anfitrião de encontros organizadas a 
nível regional; 
- Facilitar a participação da delegação dos 
Ministérios relevantes nos eventos organi-
zadas a nível regional, 
- Promoção das relações com as várias 
Organizações regionais com especial 
enfoque nas organizações europeias e do 
pacífico 
- Coordenar com os estados mem-
bros/sectoriais para a implementação das 
atividades de acordo com o programa 
regular da CPLP 

Participação e realização 
de encontros e eventos a 
nível regional e multilateral 

Actividades anuais e 
eventuais de acordo 
com calendários estabe-
lecidos 

- Reconhecimento da comuni-
dade da região do papel e 
contribuição de Timor-Leste na 
área política, económica e 
recursos humanos 
- Enriquecer conhecimentos 
dos participantes timorenses. 
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Atividade 3 
Coordenar com os esta-
dos membros/sectoriais 
para a implementação das 
atividades de acordo com 
o programa regular da 
CPLP bem como as reso-
luções da Cimeira da 
CPLP em 2014 e Conse-
lho de Ministros da CPLP 
em Julho de 2015. Direção  
para a CPLP 
 
 

- Participação nas reuniões, conferencias, 
seminários oferecidos pelas organizações 
internacionais tanto pelo pessoal do MNEC 
como Ministérios relevantes: 
- Participação nas reuniões sectoriais e 
coordenar com os Ministérios/ Sectoriais 
sobre a implementação das atividades da 
CPLP; 
- O reconhecimento da comunidade inter-
nacional sobre a presidência timorense da 
CPLP. 
- Atividades setoriais implementadas de 
acordo com o programa estabelecido. 
- Todos Estados membros beneficiam das 
atividades setoriais da CPLP. 
- Relações de amizade com os membros 
da CPLP mantém-se forte 
- Utilização da língua portuguesa traz 
beneficio político e cultural para os Estados 
Membros da CPLP no cenário internacio-
nal; 
- Missão de acompanhamento a Guiné-
Bissau; 
- Encontro informal dos Ministros dos 
Negócios Estrangeiros da CPLP a margem 
da Assembleia Geral da ONU 
- XI Conferência de Chefes de Estados da 
CPLP em Brasília; 
- Ser anfitrião da Reunião extraordinária do 
Conselho de Ministros da CPLP, em Lisboa 

Participação e realização 
de encontros e eventos a 
nível regional e multilateral 

- Atividades anuais e 
eventuais de acordo 
com calendários estabe-
lecidos; 
- Decisão da xx reunião 
ordinária do conselho 
de ministros da CPLP, 
julho de 2015 

- Reconhecimento ao nível 
internacional do papel e a 
contribuição de Timor-Leste na 
área política, económica e 
recursos humanos; 
- Reconhecimento da comuni-
dade internacional sobre a 
presidência timorense da 
CPLP; 
- Atividades setoriais implemen-
tadas de acordo com o progra-
ma estabelecido 
- Encontro informal dos Minis-
tros dos Negócios Estrangeiros 
da CPLP a margem da Assem-
bleia Geral da ONU, em 
Setembro-Outubro de 2016 
- Passagem da presidência da 
CPLP ao próximo anfitrião na 
ocasião da XI conferencia de 
Chefes de Estados da CPLP 
em Brasília, em Julho de 2016 
- Reunião extraordinária do 
conselho de ministros, realizada 
em Lisboa, no primeiro trimes-
tre de 2016 

        

Atividade 4 
Coordenar e implementar 
medidas de natureza 
político-diplomática relati-
vamente às posições 
tomadas pela RDTL junto 
da Organização das 
Nações Unidas, em har-
monia com as políticas, 
prioridades e objetivos 
superiormente definidos; 
Direção para as Nações 
Unidas 
 

- Participação ativa nos encontros e even-
tos organizados pelas Nações Unidas, 
entre outros:  

 encontro anual dos Direitos Humanos, 
Março 2016, 

 encontro da Assembleia Geral de Saú-
de em Maio, 

 encontro Anual GFMD (IOM), Confe-
rência Internacional sobre ILO; 

 Participação em eventos Nacionais e 
Internacionais, tais como: ECOSOC, 
UNEP, UNODC, ESCAP, no 6 comité 
da Assembleia Geral ONU; nas ativi-
dades da OPCW, DPKO, CTBTO,MPTI 
e Justiça Internacional; 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 

Actividades anuais e 
eventuais de acordo 
com calendários estabe-
lecidos 

- Participação altiva nos Fóruns 
Internacionais r manter a visibi-
lidade de Timor; 
- Adquirir reconhecimento sobre 
o envolvimento de Timor-Leste 
em assuntos globais;  
- Relatório “UPR” para Genebra 
sobre situação Direitos Huma-
nos no País apresentada dentro 
dos parâmetros definidos; 
- Presença de Timor-Leste nos 
comités da AGNU. 
- Aprofundar o conhecimento 
dos diplomatas em áreas rele-
vantes; 
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 Apresentação do relatório “UPR” sobre 
a situação dos Direitos Humanos no 
País; 

 Celebração o dia da entrada das 
Nações Unidas em Timor-Leste no Mês 
de Setembro . 

- Reconhecimento da contribui-
ção de Timor-Leste nas áreas 
Política, Económica, Logística e 
Recursos Humanos de Timor-
Leste. 
- Alcançar parte das metas 
definidas no plano estratégico 
quinquenal. 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 230 

Programa 4: Assegurar a gestão da rede de postos consulares, assim como a preparação, coordenação e execução de todos os atos e cerimónias oficiais relacionadas com a política externa do Estado.  
Objetivos específicos: i) assegurar a gestão e coordenação de assuntos consulares e a implementação eficaz da política externa na rede de postos consulares e execução da política de apoio às comunidades timorenses no estrangeiro; ii) responsável 
pela gestão e supervisão de todas as questões relacionadas com as missões diplomáticas acreditadas em Timor-Leste, seus postos consulares e organismos internacionais com sede ou escritório de representação no País, nos termos das Convenções de 
Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares e doutros instrumentos internacionais de que a RDTL seja parte; iii) assegurar a preparação, coordenação e execução dos atos oficiais e cerimónias vinculados à política exterior do Estado, no país e no 
exterior, incluindo as viagens oficiais dos titulares e membros de órgãos de soberania do Estado no estrangeiro e as visitas oficiais estrangeiras.  

Atividade 1 
Assegurar a gestão e 
coordenação de assuntos 
consulares e a implemen-
tação eficaz da política 
externa na rede de postos 
consulares e execução da 
política de apoio às comu-
nidades timorenses no 
estrangeiro.  

- Acesso para além fronteira à nacionais 
residentes nas áreas fronteiriças; 
- Participação e organizar encontros à nível 
bilateral sobre assuntos que afectam cida-
dãos timorenses residentes no estrangeiro; 
- Coordenação com missões diplomáticas 
no exterior e ministérios relevantes sobre 
transladação de cadáveres; 
- Emissão de passaportes; 
- Assistência a timorenses afetadas por 
processos judiciais ou situações imprevis-
tas, inclusive desastres naturais; 
- Possível negociação sobre acordo de 
repatriamento 

- Timorenses no estrangei-
ro usufruem de assistência 
prestada pelas missões de 
Timor-Leste no estrangei-
ro; 
- Boa coordenação com 
ministérios relevantes 

 - Melhoria no atendimento e 
controlo migratório nos referi-
dos consulados; 
- 75% da população fronteiriça 
possuem passe fronteira; 
- Fácil processo de translada-
ção de cadáver e dentro de 
curto prazo 
- Renovação de passaportes a 
timorenses residentes na diás-
pora com eficiência e efetivida-
de 
- Possuir capacidade de res-
posta a situações imprevistas; 
- Estabelecer base legal para 
repatriamento dos cidadãos de 
origem Timor-Leste. 

  Direção-
Geral dos 
Assuntos 
Consulares 
e protocola-
res 

80    80 

Atividade 2 
Assegurar a gestão e 
supervisão de todas as 
questões relacionadas 
com as missões diplo-
máticas acreditadas em 
Timor-Leste, seus pos-
tos consulares e orga-
nismos internacionais 
com sede ou escritório 
de representação no 

- Coordenação com instituições relevantes 
para discutir a finalização dos esboços de 
leis sobre: 
- Decreto-Lei sobre a concessão e uso de 
placas diplomáticas, consulares e de orga-
nizações internacionais no país, 
- Diploma Ministerial que limita o número de 
placas especiais disponíveis, 
- Emissão de Diploma ministerial sobre 
concessão de diferentes tipos de acredita-
ção, 

- Decretos-Lei  finalizados 
para apresentação no 
Conselho de Ministros 
- Número de passaportes 
emitidos; 
- Lista diplomática atuali-
zada; 
- Boa gestão do uso da 
sala VIP 

Esboços preparados 
desde os anos anterio-
res 

- Decretos-Lei aprovado e em 
vigor. 
- Regularização das placas 
diplomáticas, consulares e de 
Organizações Internacionais; 
- Passaportes diplomáticos 
atribuídos em conformidade 
com as regras em vigor; 
- Diploma Ministerial que defina 
concessão de acreditação 
implementada; 
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País, nos termos das 
Convenções de Viena 
sobre Relações Diplo-
máticas e Consulares e 
doutros instrumentos 
internacionais de que a 
RDTL seja parte.  

- Outros instrumentos e guias aos diploma-
tas em missão a Timor-Leste; 
- Finalização dos esboços e para aprova-
ção do CdM 
- Passaportes diplomáticos emitidos de 
acordo com as regras em vigor; 
- Atualização da lista do corpo diplomá-
tico acreditado e do corpo consular 
aceite no país, incluindo os represen-
tantes das organizações internacionais;  

- Gestão da Sala VIP do Aeroporto Presi-
dente Nicolau Lobato, nos termos do dis-
posto no respectivo Despacho Ministerial 
em vigor, assim como de outros espaços 
destinados à recepção de altas entidades, 
em coordenação com as entidades relevan-
tes; 
- Emissão de uma guia pratica sobre o uso 
da sala VIP e socializar a ministérios e 
instituições relevantes 
- Atendimento específico a altas entidades 
- Espaço reservado altas entidades em 
condições que preencham os requisitos de 
higiene e conforto 

- Lista diplomática atualizada 
que facilite os contactos de 
coordenação; 
- Ter uma sala de VIP no Aero-
porto em condições e guia 
apropriado que facilite bom 
atendimento as entidades de 
alto nível. 

Atividade 3 
Assegurar a preparação, 
coordenação e execução 
dos atos oficiais e cerimó-
nias vinculados à política 
exterior do Estado, no país 
e no exterior, incluindo as 
viagens oficiais dos titula-
res e membros de órgãos 
de soberania do Estado no 
estrangeiro e as visitas 
oficiais estrangeiras.  
 
 
 

- Assistência protocolar a visitas oficiais de 
Chefes de Estado, do Governo, do Parla-
mento, e demais entidades de Alto Nível a 
Timor-Leste; 
- Assistência protocolar a Chefe de Estado, 
do Governo, do Parlamento e demais 
entidades de Alto Nível ao estrangeiro; 
- Prestação de assistência protocolar em 
eventos de escala nacional e internacional; 
- Garantir assistência protocolar a visitas 
oficiais de Alto Nível a Timor Leste e ao 
estrangeiro, e em eventos nacionais e 
internacionais, em coordenação com linhas 
ministeriais; 
- Assegurar condições para a realização de 
eventos tanto a nível do governo como a 
nível do ministério; 
- Assegurar lugar de encontros/venue, 
inclusive alojamento aos convidados; 
- Disponibilizar bandeiras de acordo com 

-Presença e atendimento 
protocolar nos eventos 
oficiais; 
- Relatórios trimestrais, 
semestrais, e anual 
 
 

- Agenda Nacional e 
Ministerial 
- Atividades anuais e 
acordos estabelecida-
dos em 2014 

- Assistência protocolar a visitas 
oficiais de chefes de Estado, do 
Governo, do Parlamento, ao 
estrangeiro, de acordo com as 
agendas estabelecidas, em 
coordenação com os ministéri-
os e entidades relevantes;  
- Assistência protocolar a visitas 
oficiais de chefes de Estado, do 
Governo, do Parlamento, e 
demais entidades de Alto Nível 
a Timor-Leste, de acordo com 
as agendas estabelecidas e em 
coordenação com os ministéri-
os e entidades relevantes; 
- Assegurar venues/lugar de 
encontros em condições e de 
acordo com os barómetros 
protocolares estabelecidos; 
- Assegurar condições de 
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cada evento 
- Assegurar transporte tanto para os convi-
dados como para pessoal do protocolo; 
- Emitir convites de acordo com cada even-
to; 
- Disponibilizar prendas de acordo com 
cada evento 

alojamento de acordo com as 
regras protocolares; 
- Ter bandeiras de todas as 
nações disponível; 
- Assegurar transporte disponí-
vel para facilitar as atividades 
durante os eventos; 
- Convites preparados e distri-
buídos de acordo com a agen-
da de cada evento;  
- Prendas disponíveis de acor-
do com o carácter de cada 
evento. 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 80 

Programa 5: Formular, conduzir, executar e coordenar o processo de adesão da RDTL à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), e assegurar a representação do país nas respetivas reuniões e atividades 
Objetivos específicos: Preenchimento dos requisitos essenciais a adesão a ASEAN relativo aos três Pilares, Política e Segurança, Sociocultural e Economico com o objetivo de adquirir reconhecimento como membro de pleno direito 

Atividade 1 
Gerir, coordenar e super-
visionar todos os assuntos 
de política e segurança no 
âmbito da ASEAN. (Dire-
ção para os Assuntos de 
Política e Segurança) 
 
 

- Participação em todos os encontros e 
atividades da ASEAN, inclusive na ASEAN 
Regional Fórum (ARF), encontros anuais 
obrigatórios e vários workshops; 
- Com a Indonésia copresidência um dos 
ARF ISM sobre Marítima Security Activities  
em Díli; 
- Reforçar a visibilidade de Timor-Leste na 
região da ASEAN e intensificar a sensibili-
zação;  
- Adaptação da regulamentação interna, 
política e reforço institucional de acordo 
com a APSC; 
- Visita oficial do Ministro ou Vice do MNEC 
aos países da ASEAN 
- Realização de workshop e discussão de 
mesa redonda 
- Juntamente com a Indonésia, e USA, Ser 
anfitrião de workshop sobre “ilegal, Unre-
ported and Uregulated Fishisng; 
- Identificação dos documentos da ASEAN 
sobre APSC (Chapter, Acordos, Tratados, 
etc) que TL deve ratificar logo após a 
adesão a ASEAN; 
- Tradução dos documentos por pessoas 
qualificadas; 

 

- Observação e/ou partici-
pação em encontros de 
alto nível, tais como Cimei-
ras ministeriais e encontros 
sectoriais baseada nos 3 
pilares. 
- Documentos de relevân-
cia identificados; 
- Possuir conhecimento 
adequado e atualizado 
sobre questões relevantes 
às atividades da ASEAN 
 

 

Actividades implemen-
tadas em 2015 

- Visibilidade e reconhecimento 
sobre a prontidão de Timor-
Leste relativamente em assun-
tos de política e segurança à 
adesão a ASEAN; 
- Cumprimento de todos os 
compromissos e obrigações 
como membro; 
- Participação e contribuição  
ativa assegura  a habilidade  de 
TL para se tornar membro da 
ASEAN; 
- Participação nos encontros 
obrigatórios, ISM, ISG, DOD, 
HDUCIM, DiREx, ISG, SOM, 
ARFMM e outras atividades; 
- Workshop sobre Ilegal, Unre-
ported and Uregulated Fishing 
realizado em Fevereiro de 
2016; 
- Obter Relatórios regulares e 
recomendações disponíveis 
para futuras participações. 
- Elevar conhecimento e enten-
dimento da sociedade civil e 
comunidade, em particular 
oficiais do Governo sobre 

  Direção-
Geral para 
os Assuntos 
da ASEAN 

180    180 
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questões fundamentais, pro-
gressos e desafios enfrentadas 
pelos países membros da 
ASEAN; 
- Elevar conhecimento sobre 
Paz, Segurança e resolução de 
litígios entre países da ASEAN 
- Documentos identificados e 
adaptados para ratificação, tais 
como; ASEAN Charter,  ASEAN 
Treaties, APSC Blueprint, 
Booklet Country Profile , Tou-
rism booklet traduzidos, a fim 
de facilitar fácil entendimento 
do seu conteúdo; 
- Adquirir e possuir conheci-
mento adequado e atualizado 
relativo às atividades da ASE-
AN 

Atividade 2 
Gerir, coordenar e super-
visionar todos os assuntos 
socioculturais no âmbito 
da ASEAN.   
 
 

- Participação ativa nas reuniões e ativida-
des da ASEAN, tanto as organizadas no 
estrangeiro, como em Timor-Leste;  
- Ser anfitrião de encontros sobre assuntos 
socioculturais da ASEAN, tanto a nível 
Nacional como internacional; 
- Elevar conhecimento sobre Pilar Socio-
cultural da ASEAN e seus países mem-
bros; 
- Reforçar visibilidade de Timor-Leste na 
ASEAN; 
- Acesso à educação a mulheres, crianças 
e deficientes na região; 
- Pontos focais das linhas ministeriais com 
conhecimentos adequados sobre progres-
sos e desafios na implementação sociocul-
tural da ASEAN. 
- Ser anfitrião de encontros sobre assuntos 
económicos da ASEAN, tanto a nível 
Nacional como internacional. 

- Observação e/ou partici-
pação em encontros de 
alto nível, tais como Cimei-
ras ministeriais e encontros 
sectoriais baseada nos 3 
pilares. 
- Pontos focais com 
conhecimentos adequados 
a fim de poder partilhar 
informações 

 - Visibilidade e reconhecimento 
sobre a prontidão de Timor-
Leste relativamente em assun-
tos sócio culturais à adesão a 
ASEAN; 
- Pontos focais possuem 
conhecimentos adequados 
sobre progressos, desafios na 
implementação sociocultural da 
ASEAN 
- Elevar conhecimento da 
Sociedade Civil sobre sociocul-
tural da ASEAN; 
- Igualdade de género na parti-
cipação das atividades da 
ASEAN; 
- Sociedade civil e comunidade 
adquirem informações adequa-
das sobre assuntos de carácter 
económico. 

        

Atividade 3 
Gerir, coordenar e super-
visionar todos os assuntos 
económicos no âmbito da 
ASEAN.  

- Participação ativa nas reuniões e ativida-
des da ASEAN, tanto as organizadas no 
estrangeiro, com em Timor-Leste; 
- Ser anfitrião de encontros sobre assuntos 
económicos da ASEAN, tanto a nível 

- Observação e/ou partici-
pação em encontros de 
alto nível, tais como Cimei-
ras ministeriais e encontros 
sectoriais baseada nos 3 

 - Visibilidade e reconhecimento 
sobre a prontidão de Timor-
Leste relativamente em assun-
tos económicos à adesão a 
ASEAN; 
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Nacional como internacional; 
- Elevar conhecimento sobre Pilar Econo-
mico da ASEAN através da participação 
ativa nos encontros e atividades da ASE-
AN; 
- Pontos focais com conhecimentos ade-
quados sobre regulamentos económicos 
da ASEAN; 
- Tradução dos documentos por pessoas 
qualificadas; 
- Disseminação de informações;  
- Coordenar com linhas ministeriais a 
participarem nos encontros e atividades 
relacionadas e ter acesso aos esboços dos 
acordos/compromissos 

pilares; 
- Pontos focais com 
conhecimentos adequados 
a fim de poder partilhar 
informações; 
- Pontos focais e entidades 
relevantes com conheci-
mentos adequados. 

- Pontos focais com conheci-
mentos adequados sobre regu-
lamentos económicos da ASE-
AN; 
- Documentos traduzidos por 
pessoas qualificadas; 
- Participação ativa nos encon-
tros e atividades e dissemina-
ção de informações; 
- Sociedade civil e comunidade 
adquirem informações adequa-
das sobre assuntos de carácter 
económico. 

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 180 

Programa 6: Gerir, coordenar, supervisionar e assegurar as funções de apoio técnico-administrativo junto dos serviços do MNEC, incluindo os serviços periféricos externos, nas áreas dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais do 
Ministério, do apoio técnico-jurídico, das tecnologias de informação, e da formação e desenvolvimento dos funcionários e restante pessoal da instituição. 
Objetivos específicos: 
 Implementação das atividades com mais eficiência e eficácia em conformidade com a atribuição do orçamento, sem contudo sacrificar o empenho do MNEC no desenvolvimento da política externa previamente traçadas assegurar o funcionamento do 

Instituto Diplomático. 
 Ter condições de trabalho em condições e logística suficiente a fim de poder garantir bom desempenho nas atividades diárias como eventuais do Ministério 
 Prestação de serviços administrativos financeiros com base nos instrumentos legais 
 Possuir recursos humanos com qualidade de modo a garantir resultados de serviços com mais eficiência e eficácia 
 Existência de uma base de dados sobre instrumentos internacionais ratificados por Timor-Leste, Convenções, Tratados e Acordos Internacionais 

Actividade 1 
Assegurar condições físicas 
e meios suficientes para 
facilitar um  bom  desempe-
nho e funcionamento  das 
atividades diárias do Minis-
tério, assim com atividades 
eventuais  a nível nacional e 
internacional. 

- Edifício do MNEC e Centro Diplo-
mático e seus arredores em condi-
ções que garantam um ambiente 
seguro e saudável 
- Mobiliários e equipamentos de 
escritório em condições 
- Meios de transporte para facilitar 
as atividades diárias em condições 
- Material de escritório, encargos, e 
combustível disponíveis 
- Salão Nobre em boas condições  
- Serviços de segurança e limpeza 
disponível. 
- Utilização de Website e Portal na 
distribuição de informações tanto 
interna, entre ministérios, como ao 
público.  
- Celeridade de implementação de 

- Bom ambiente de 
trabalho e Meios 
disponíveis para 
facilitar a execução 
das atividades 
- Canalização de 
correspondências 
oficiais electrónicas 
e Acesso de infor-
mação ao Público 

- Manutenção do 
edifício e equipamen-
tos e mobiliários e 
garantir acesso a 
eletricidade e água 
potável  
- Website estabeleci-
da em Singapura em 
2015 

- Garantir bom desempenho e resultados 
alcançados com eficiência e eficácia; 
- Meios e condições de serviço que garan-
tem ambiente seguro e saudável; 
- Mobiliários e equipamentos disponível e 
em boas condições; 
- Meios que facilitem o trabalho diário 
disponível, entre outros: 
material de escritório, eletricidade, água, 
transporte, serviços de limpeza, segurança, 
etc.; 
- Utilização de Website e Portal na distribu-
ição de informações tanto interna, entre 
ministérios, como ao público; 
- Celebração de Dias Nacionais. 
 

  Secretário 
Geral do 
MNEC. 

3,577    3,577 
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atividades; 
- Celebração de Dias Nacionais. 

Actividde 2 
Assegurar a 
elaboração e execução do 
Plano de Ação Anual e do 
orçamento do MNEC, 
incluindo os serviços 
periféricos externos, 
assim como pelo acom-
panhamento, supervisão 
e avaliação da sua exe-
cução de acordo com as 
orientações superiores.  

- Submissão atempada do plano 
anual de ação do ministério;  
- Implementação do orçamento de 
acordo com o plano anual aprovado; 
- Processo de aprovisionamento de 
acordo com as regras em vigor; 
- Envio de adiantamento orçamento 
as embaixadas e consulares e 
executar o apuramento do relatório 
das despesas.  
- Envio do pagamento de subsidio 
aos diplomatas; 
- Executar pagamentos pelo forne-
cimento de bens e prestação de 
serviços e obras. 
- Aquisição atempada de bilhetes 
para viagens ao estrangeiro. 
- Criar/atualizar  instrumen-
tos/regulamentos administrativos 
internos de acordo com as necessi-
dades do Ministério; 
- Gestão efetiva do orçamento alo-
cado a prevenção da desvalorização 
de US Dólar; 

Execução do 
orçamento de 
acordo com o plano 
anual 

Actividades rotinas - Obter um plano de ação anual de acordo 
com as metas estabelecidas no plano 
estratégico e assegurar o empenho das 
atividades de acordo com o plano. 
- Pagamento atempado dos bens, serviços 
e obras adquiridas 
- Processos de execução e pagamento de 
acordo com as regras financeiras em vigor.  
- Despesas operacionais e eventuais 
dentro das limites financeiros;  
- Relatório sobre utilização de adiantamen-
tos pelos serviços periféricos no exterior 
dentro do prazo estabelecido; 
- Ter regulamento interno sobre a utilização 
de Petty Cash, 
- Ter manual interno sobre procedimentos 
de aprovisionamento, 
- Ter manual interno sobre atribuição de 
subsídios; 
- Gestão efetiva do orçamento alocado a 
prevenção da desvalorização de US Dólar; 

        

Actividade 3 
Assegurar execução das 
medidas superiormente 
definidas para a administra-
ção, gestão e qualificação 
dos recursos humanos do 
MNEC, incluindo os servi-
ços periféricos externos. 

- Recrutamento de mais 25 funcioná-
rios de Grau-A, Grau-C e Grau-D; 
- Capacitação de recursos humanos 
através de formação de curto prazo; 
- Formação de novos embaixadores 
e cônjuges; 
- Formação de medio e longo prazo; 
- Formação especifica nas diversas 
áreas das finanças; 
- Formação em línguas português, 
inglês, china e árabe; 
- Capacitação nas áreas de legal; 
- Curso sobre ciência política segui-
do de estagio; 
- Curso sobre varias áreas da diplo-
macia, liderança e relação internaci-
onal, seguido de estagio; 
- Discrição de trabalho, plano de 

- Formação de 
novos embaixado-
res e cônjuges; 
- Formação de 
medio e longo 
prazo; 
- Resultados alcan-
çados com eficiên-
cia e eficácia; 
- Exercício de 
funções de acordo 
com a atribuição de 
funções e respon-
sabilidades defini-
da; 
- Capaz de realizar 
uma avaliação com 
objetividade. 

- Forma-
ção/treinamento de 
curto e medio prazo 
nas áreas de diplo-
macia, legal, línguas, 
gestão, liderança e 
protocolo. 
- Nova estrutura 
orgânica do MNEC e 
recrutamento de 
novos funcionários em 
2015. 

- Recrutamento de mais 25 funcionários de 
Grau-A, Grau-C e Grau-D; 
- Capacitação de recursos 
- Preenchimento dos postos vagos através 
de recrutamento de mais 25 funcionários;  
- 65 funcionários com capacidade profissi-
onal nas áreas relevantes definidas; 
- Pessoal das finanças capacitadas em 
áreas relevantes, e com bom conhecimento 
princípios da GAAP. 
- Novos embaixadores e cônjuges prepara-
dos para a missão; 
- Descrição de funções atribuídos a todo 
pessoal do MNEC equipado com plano de 
trabalho e plano de licença; 
- Dados de todo pessoal do MNEC comple-
tado e atualizado sustentavelmente; 
- Pessoal capacitado para produção plano 
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serviço e plano de licença bem 
definido para todo o pessoal do 
MNEC e o Banco de Dados do RH 
estabelecido e sustentável; 
- Contratação de profissionais quali-
cados  de acordo com necessidades 
específicos de cada direção e os 
Termos de Referencia definido sobre 
a transferência de habilidade duran-
te a contratação no qual garante a 
sustentabilidade em cada direção. 

  de trabalho, plano de licença, banco de 
dados e discrição de serviços para todo 
pessoal do MNEC; 
- Cada direção e funcionário exerce as 
funções de acordo com a atribuição de 
funções e responsabilidades definidas; 
- Boa implementação do Plano de Trabalho 
e Licença de funcionários na Sede e no 
Exterior; 
- Assistência profissional de profissionais 
qualificados, inclusive transferência de 
conhecimento e experiencia. 
- O/A contraparte capacitado/a de acordo o 
tempo determinado no contrato. 

Actividade 4 
Apoio jurídico a todos os 
serviços do MNEC, pela 
participação, coordenação e 
acompanhamento da nego-
ciação e celebração de 
tratados e acordos interna-
cionais e respectiva recep-
ção no ordenamento jurídico 
interno, e ainda pelo arquivo 
e depósito de todos os 
instrumentos jurídicos 
internacionais de que o 
Estado de Timor-Leste seja 
parte. (Direção de Assuntos 
Jurídicos) 

- Assistência jurídica a todos os 
serviços do MNEC; 
- Esboços de Decretos-lei aprovados 
e em vigor 
- Diplomas Ministerial emitidos e 
atualizados 
- Identificação de acordos internaci-
onais assinados por Timor-Leste; 
- Estabelecimento de base de dados 
e depósito de documentos sobre  
Convenções, Tratados e Acordos 
Internacionais,  de acesso a todo o 
Governo 

- Relatório trimes-
tral, semestral e 
anual do Ministério; 
- Existência de uma 
base de dados 

- Esboços preparados 
e apresentados para 
discussão desde 
2014; 
- Artigo 13 da Lei no. 
6/2010 de 12 de Maio, 
sobre tratados inter-
nacionais 

- Serviços do MNEC de acordo com as leis 
e regulamentos em vigor; 
- Decretos-lei   sobre o Estatuto da Carreira 
Diplomática, sobre  
Protocolo de Estado, sobre Consular e, 
sobre Tabelas de Emolumentos Consula-
res, Regime de Matriculas Diplomáticas, 
apresentadas, aprovados pelo Conselho de 
Ministros. 
- Atualização do DM sobre utilização da 
Sala VIP no aeroporto e de DM que regu-
lamenta o número de conceção de placas 
diplomáticas. 
- Preparar esboço para revisão da Lei 
no.6/2010; 
- MNEC como depósito ou fornecedor de 
informações sobre Convenções, Tratados e 
Acordos Internacionais, ratificados e assi-
nado por Timor-Leste, inclusivamente os 
memorandos de entendimento assinados 
pelos diversos departamentos governa-
mentais. 

        

Total Orçamento Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 3,577 

Programa 7: Inspeção e auditoria a implementação das atividades e verificação do cumprimento da legislação e regulamentação relativas ao funcionamento dos serviços internos e periféricos externos do MNEC. 
Objetivos específicos: i) Assegurar Prestação de serviços administrativos financeiros de qualidade com base nos instrumentos legislativos e regulamentos internos; ii) Assegurar  a execução do orçamento de acordo com as regras financeiras em vigor 

Atividade 1 
Serviços de inspeção e 
auditoria para melhoramen-

- Inspeção e auditoria às atividades 
e despesas implementadas na Sede 
- Inspeção e auditoria às atividades 

- Relatório trimes-
tral, semestral e 
anual do Ministério; 

Inspeção e auditoria 
periódica interna aos 
relatórios de imple-

- Garantir prestação de serviços com efici-
ência e eficácia de acordo com as regras 
em vigor; 

  Gabinete de 
Inspeção 
Geral e 

150    150 
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to de implementação das 
atividades administravas 
financeiras  

e despesas implementadas nas 
Missões 
- Apresentação de parecer e relató-
rio sobre discrepâncias; 
- Desenvolver métodos de aplicação 
interna; 
- Implementação de guias sobre 
inspeção e auditoria 

- Existência de uma 
guia sobre métodos 
de inspeção e 
auditoria 

mentação e despesas - Assegurar serviços de inspeção e audito-
ria com qualidade. 

Auditoria 

Total Orçamento Programa 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 150 

Programa 8: Representação Diplomática e Prossecução de funções atribuídas ao MNEC e promover os interesses de Timor-Leste no exterior 
Objetivos específicos: Defender e promover os interesses da RDTL no estrangeiro 

Actividade 1 
Representação Diplomática 
e promoção de Timor Leste 
tanto a nível bilateral como 
em encontros entre missões 
acreditados 

- Laços de amizade e de cooperação 
mais fortificadas,  
- Participação ativa nos encontros e 
eventos organizados pelo Pais 
anfitrião e missões diplomáticas de 
países acreditados 
- Representação em eventos e 
encontros organizados a nível inter-
nacional, 
- Realização de encontros e eventos 
para partilha de informações sobre 
áreas de turismo, comercio, investi-
mento e cultura 
- Participação ativa em atividades 
intergovernamentais 
- Promover as organizações de que 
Timor-Leste é membro, como a 
CPLP 
- Apoio dos países da ASEAN para a 
adesão de Timor-Leste como mem-
bro de pleno direito mais fortaleci-
das. 

Convites e relatóri-
os, bem como as 
actas das reuniões 
com fotografias das 
atividades partici-
pou 

Actividades anuais - Laços diplomáticos e de cooperação mais 
fortificadas,  
- Participação ativa nos encontros e even-
tos organizados pelo Pais anfitrião e mis-
sões diplomáticas de países acreditados 
- Representação em eventos e encontros 
organizados a nível internacional, 
- Realização de encontros e eventos para 
partilha de informações  
- Participação ativa em atividades inter-
governos 
 

  Missões 
RDTL no 
Estrangeiros 

7,130  50  7,180 

Actividade 2 
Lobby 

- Contactos regulares  com as repre-
sentações diplomáticas dos países 
membros da ASEAN a fim de adqui-
rir mais apoio para a adesão de 
Timor-Leste à ASEAN; 
- Contactos regulares com organiza-
ções nacionais e internacionais para 
ganhar apoio à adesão de Timor-
Leste como membro das Organiza-

Apoio dos Países 
Membros da ASE-
AN intensificadas 

Actividades anuais - Adquirir apoio na promoção dos interes-
ses da RDTL no âmbito da adesão de 
Timor-Leste como membro de pleno direito 
da ASEAN 
- Adquirir apoio para a adesão de Timor-
Leste como Membro das Organizações 
Multilaterais e Regionais, 
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ções Regionais; 

Actividade 3 
Cooperação Bilateral 

- Contactos regulares com ministéri-
os relevantes do país anfitrião, para 
explorar mais áreas de cooperação. 
- Estudantes timorenses a atende-
rem formação de curto, medio e 
longo prazo 
- Coordenação com Ministérios 
relevantes sobre a implementação 
de acordos estabelecidos e explorar 
mais áreas de cooperação. 
- Intercâmbio de jovens entre as 
duas nações 

Relações bilaterais 
fortificadas e nume-
ro de timorenses a 
atenderem forma-
ções no estrangeiro 

Actividades anuais Fortificar laços de amizade e relações 
diplomáticas e alargar áreas de coopera-
ção 

        

Actividade 4 
Promover o desenvolvimen-
to económico, social e 
cultural da RDTL 

- Realização de eventos no âmbito 
de promover a cultura de Timor-
Leste e atrair turismo; 
- Disseminação de informação sobre 
o desenvolvimento económico, 
social, cultural, recursos naturais e 
comércio de Timor-Leste a fim de 
atrair investidores, 
- Partilha de informações sobre 
aspectos legais para investimento 
que vigoram em Timor-Leste 
- Investidores demonstram interesse 
em investir em Timor-Leste.  
- Estreita colaboração com outros 
órgãos do Governo com competên-
cias conexas 
- Promoção sobre potencialidades 
para investimento em Timor-Leste, 
- Promoção da identidade timorense, 
com enfâse na língua portuguesa 
- Visitas de trabalho de possíveis 
investidores a Timor-Leste 

Investidores inte-
ressados em adqui-
rir informações 
assim como visitar 
Timor-Leste 

Actividades anuais Pais anfitrião em particular e comunidade 
internacional em geral, são informados 
sobre potências de investimento em Timor-
Leste 

        

Actividade 5 
Garantir assistência proto-
colar 

- Organizar, promover e garantir 
assistência protocolar a todos os 
altos dignitários de TL que se deslo-
cam ao país anfitrião 
- Assistência aos dignitários do Pais 
anfitrião que pretende deslocar-se a 
Timor-Leste 
- Assistência a entidades de Timor-

Assistência a Altos 
dignitários de 
Timor-Leste e de 
Pais anfitrião que 
pretende visitar 
Timor-Leste.  

Actividades anuais Assistência protocolar a visitas oficiais de 
chefes de Estado, do Governo, do Parla-
mento, e demais entidades de Alto Nível a 
Timor-Leste, de acordo com as agendas 
estabelecidas e em coordenação com os 
ministérios e entidades relevantes 
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Leste em trânsito no país anfitrião 

Actividade 6 
Garantir assistência consu-
lar 

- Extensão de passaportes, 
- Emissão de passaporte ou guia de 
marcha para timorenses recém-
nascidos no estrangeiro; 
- Assistência humanitária a timoren-
ses afectados pela crise devido a 
desastres naturais 
- Assistência humanitária a familia-
res de timorenses prisioneiros 
- Transladação de cadáveres 
- Fornecer informações sobre assun-
tos de imigração e consulares aos 
estrangeiros interessados em visitar 
TL 

- Prestação de 
assistência consu-
lar com qualidade. 

Actividades anuais Assegurar a proteção dos cidadãos Timo-
renses residentes no estrangeiro 

        

Actividade 7 
Assegurar a eficiência e a 
efetividade nos serviços de 
Administração e Finanças e 
garantir logística para o 
funcionamento das ativida-
des diárias e eventuais das 
Missões 

- Execução e controlo das dotações 
orçamentais atribuídas as embaixa-
das, 
- Prestação de serviços administrati-
vos com qualidade e eficiência; 
- Lista atualizada dos inventári-
os/patrimónios das Missões; 
- Identificação das condições físicas 
dos inventários e devida manuten-
ção, 
- Envio relatórios trimestrais de 
execução dentro do período deter-
minado, 
- Aquisição de veículos para a 
Embaixada de TL em Cuba; 
- Chancelaria para o exercício das 
funções das missões; 
- Aquisição de imóvel para Chance-
laria em Singapura; DTG. 

- Relatório semes-
tral e inspeção 
física  
- Meios e equipa-
mentos suficientes 
e em boas condi-
ções. 
 

- Maioria de equipa-
mentos nas embaixa-
das obsoletas 
- Renda anual  

- Meios de transporte disponível para a 
Embaixada de Timor-Leste em Cuba. 
- Meios disponíveis para facilitar as ativida-
des diárias das missões; 
- Edifícios alugadas para chancelaria 
preenchem condições de segurança, 
higiene e representatividade 
- Possuir edifício próprio em Singapura 
Portugal que significativamente diminuirá o 
custo de orçamento para renda. 

 

        

Total Orçamento Programa 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 7,200 

Programa 9: Funcionamento do Instituto de Estudos Diplomáticos 
Objetivos específicos: Assegurar o funcionamento do Instituto Diplomático no âmbito de  preparação e formação dos diplomatas 

Actividade 1 
Assegurar atividades relaci-
onadas ao funcionamento e 
formação de diplomatas 

- Identificação de áreas de treina-
mento; 
- Contratação de peritos em áreas 
relevantes a política e diplomacia; 

- Relatórios e 
implementação de 
programas 
 

Treinamentos básicos 
em 2015. 

Diplomatas habilitados e com conhecimen-
tos adequados. 

  Instituto de 
Estudos 
Diplomáticos 

200    200 
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- Implementação de programas de 
treinamento a novos diplomatas; 
- Implementação de programas de 
treinamento aos cônjuges dos 
diplomatas. 

Total Orçamento Programa 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 200 

Programa 10: Apoiar a Guine Bissau de acordo com as linhas de orientação da política externa da RDTL 
Objetivos específicos: Contribuir para o desenvolvimento social económico da Guiné-Bissau. 

Actividade 1 
Assegurar atividades opera-
cionais (diárias e eventuais) 
da ACTL. 

- Atividades administrativas  
- Pagamento de salários 
- Bom ambiente de trabalho. 
 

Relatório semestral 
e inspeção física  
 

 Ter um escritório operacional para suportar 
a implementação de atividades previamen-
te orçamentadas e aprovado pelo Conselho 
de Ministros. 

  ACTL 182    182 

Total Orçamento Programa 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 182 

Programa 11: Gabinete de Apoio à Presidência Rotativa da CPLP 
Objetivos específicos: Assegurar programas relacionadas a presidência da CPLP por Timor-Leste. 

Actividade 1: 
Implementar programas 
definidas na X Cimeira da 
CPLP, assim como progra-
mas regulares, e adquirir 
reconhecimento da comuni-
dade internacional sobre a 
capacidade de Timor-Leste 

- Assistência técnica; 
- Participação em encontros, nome-
adamente: 
- Conselho de Ministros extraordiná-
rio da CPLP em Lisboa, 
- XI Cimeira da CPLP em Brasília, 
- Acompanhamento da situação 
política em Guiné-Bissau. 
- Socialização e disseminação nos 
municípios; 

- Relatórios trimes-
tral, semestral; 
- Implementação 
de atividades 
 

 - Ter um escritório operacional para supor-
tar a implementação de atividades previa-
mente orçamentadas e aprovado pelo 
Conselho de Ministros. 
- Implementação e acompanhamento das 
atividades relacionadas a Presidência da 
CPLP. 

  Gabinete de 
Apoio à 
Presidência 
Rotativa 
CPLP. 
 

526    526 

Total Orçamento Programa 11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 526 

Total Orçamento MNEC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 13,266 

 

 



 

 

 

 

 

Page 218 

 

Ministério das Finanças 

Papel  

O Decreto-Lei n.º 41/2012, de 7 de Setembro, que aprova a Orgânica do V Governo Constitucional 

estabelece, no seu artigo 23.º, que o Ministério das Finanças é o órgão central do Governo responsável 

pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de 

Ministros, para as áreas do planeamento e monitorização anual do orçamento e das finanças.  

A presente Orgânica estabelece, assim, uma estrutura que visa contribuir, em conformidade com as 

linhas determinadas pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento e o Plano Estratégico do Ministério 

das Finanças, para uma gestão eficaz das finanças públicas, assente em sistemas de tratamento de 

dados e de prestação de contas transparentes e eficientes, devidamente enquadrada com as necessida-

des económicas e sociais do País. 

A presente estrutura reflecte igualmente as opções legislativas recentes em matéria de financiamento 

público, tais como parcerias público-privadas e regime de dívida pública, criando os serviços adequa-

dos ao seu acompanhamento. 

O Ministério das Finanças, abreviadamente designado por MF, é o órgão central do Governo que tem 

por missão conceber, executar, coordenar e avaliar a política, definida e aprovada pelo Conselho de 

Ministros, para as áreas do planeamento e monitorização anual do orçamento e das finanças. 

Na prossecução da sua missão, segue-se as atribuições do Ministério das Finanças em seguida: 

 Propor as políticas monetárias e cambiais em colaboração com o Banco Central; 

 Propor a política e elaborar os projectos de regulamentação necessários em matéria 

macroeconómica, de receitas tributárias e não tributárias, enquadramento orçamental, 

aprovisionamento, contabilidade pública, finanças públicas, auditoria e controlo da tesouraria 

do Estado, emissão e gestão da dívida pública; 

 Administrar o fundo petrolífero de Timor-Leste; 

 Coordenar os projectos e programas entre Timor-Leste e os Parceiros de Desenvolvimento, 

em ligação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação; 

 Gerir a dívida pública externa, as participações do Estado e as parcerias para o 

Desenvolvimento, cabendo-lhe a coordenação e definição das vertentes financeira e fiscal; 

 Gerir o património do Estado, sem prejuízo das atribuições do Ministério da Justiça em 

matéria de património imobiliário; 

 Promover a política de gestão dos bens móveis do Estado, em colaboração com as demais 

entidades públicas competentes; 

 Gerir o fornecimento de bens aprovisionados para todos os ministérios;  

 Negociar, assinar e gerir a implementação de contratos de parcerias público-privadas, em 

coordenação com as demais entidades públicas competentes, zelando pela sua avaliação 

financeira com vista a uma partilha adequada de riscos entre o Estado e o parceiro privado e a 

sustentabilidade do cada projecto; 

 Elaborar e publicar as estatísticas oficiais; 

 Promover a regulamentação necessária e exercer o controlo financeiro sobre as despesas do 

Orçamento Geral do Estado que sejam atribuídas aos demais ministérios, no âmbito da 

prossecução de uma política de maior autonomia financeira dos serviços; 

 Velar pela boa gestão dos financiamentos efectuados através do Orçamento Geral do Estado 

por parte dos órgãos da administração indirecta do Estado e dos órgãos de governação local, 

através de auditorias e acompanhamento; 

 Coordenar a assistência nacional e internacional no domínio da assessoria técnica aos órgãos 

do Estado, com exclusão das áreas de formação dos recursos humanos; 

 Desenvolver sistemas de informação de gestão financeira em todos os serviços e organismos 

da Administração Pública em articulação com o desenvolvimento do processo do e-

government; 



 

 

 

 

 

Page 219 

 

 Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo 

com tutela sobre áreas conexas. 

 

A Orgânica do Ministério das Finanças foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 44/2012 de 21 de Novem-

bro. 

O MF executa as suas responsabilidades através de serviços e organismos integrados na administração 

directa e indirecta do Estado como está contemplado no artigo 4.ᵒ e 5.ᵒ da Lei Orgânica do Ministério 

das Finanças No 44/2012 de 21 de Novembro como os seguintes: 

1. Integram a administração directa do Estado, no âmbito do MF, os seguintes serviços centrais: 

a) A Direcção-Geral de Impostos, composta pelas seguintes direcções nacionais: 

 Direcção Nacional de Impostos Petrolíferos e Minerais; 

 Direcção Nacional de Impostos Domésticos; 

b) A Direcção-Geral de Alfândegas, composta pelas seguintes direcções nacionais: 

 Direcção Nacional de Operações; 

 Direcção Nacional de Conformidade; 

 Direcção Nacional de Administração; 

c) A Direcção-Geral de Finanças do Estado, composta pelas seguintes direcções nacionais: 

 Direcção Nacional de Políticas Económicas; 

 Direcção Nacional do Orçamento; 

 Direcção Nacional para Todo o Governo; 

 Direcção Nacional de Gestão e Fornecimento do Património do Estado; 

d) A Direcção-Geral do Tesouro, composta pelas seguintes direcções nacionais: 

 Direcção Nacional de Contabilidade e Regulação Financeira; 

 Direcção Nacional de Pagamentos; 

 Direcção Nacional de Desconcentração Financeira; 

e) A Direcção-Geral de Estatística, composta pelas seguintes direcções nacionais: 

 Direcção Nacional de Metodologia e Recolha de Dados; 

 Direcção Nacional de Estatísticas Económicas e Sociais; 

 Direcção Nacional de Sistemas e Relatórios; 

f)   A Direcção-Geral dos Serviços Corporativos, composta pelas seguintes direcções nacionais: 

 Direcção Nacional de Recursos Humanos; 

 Direcção Nacional de Administração Geral e Financeira; 

 Direcção Nacional de Gestão de Apoio Externo ao MF; 

 Direcção Nacional de Logística e Manutenção. 

g) A Unidade de Gestão de Parcerias para o Desenvolvimento; 

h) A Unidade de Administração do Fundo Petrolífero; 

i)    A Unidade de Sistemas de Informação de Gestão Financeira; 

j)    A Unidade de Parcerias Público-Privadas; 

k) O Gabinete de Inspecção e Auditoria; 

l)    O Gabinete Jurídico. 

2. Sob tutela e superintendência do MF, prossegue atribuições do MF a Companhia de Investimentos 

de Timor-Leste, organismo dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira 

e patrimonial, regulada pelos seus Estatutos próprios já aprovados nos termos legais. 

3. O MF dispõe dos seguintes órgãos consultivos, de apoio ou recurso: 

a) Conselho Consultivo do Ministério das Finanças; 

b) Secretariado dos Grandes Projectos; 

c) Secretariado do g7+; 

d) Centro de Capacitação em Gestão das Finanças Públicas; 

e) Órgão de Recurso. 
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Orçamento 

O Ministério das Finanças tem um Orçamento de 18,915 milhões de dólares para 2016. 

 

 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério das Finanças apresenta para  2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,161 

pessoas, composto por 718 funcionários permanentes, 44 cargos de direcção e chefia e 113 vagas em 

processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 286 pessoas. Este 

número não inclui funcionários de nomeação política. O total de funcionários permanentes do Ministé-

rio das Finanças já inclui 17 funcionários permanentes destacados na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        4        -       4            52        20         72         153         88          241         116        79         195        108        36          144          46            16          62             479          239        718            

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         18        6          24         56           43          99          50          43         93          52         26          78           32            9            41             208          127        335            

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            19        3          22         24           20          44          34          22         56          19         3            22           11            5            16             108          53          161            

Escalão 3
o -     -     -        2        -       2            3          -        3           13           3            16          19          10         29          4           1            5             3              2            5               44           16          60              

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         6          2          8           41           12          53          6           2           8            30         5            35           -           -         -            83           21          104            

Escalão 5
o -     -     -        1        -       1            6          9          15         19           10          29          7           2           9            3           1            4             -           -         -            36           22          58              

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 2        -     2          11      2         13          70        29         99         159         88          247         116        79         195        108        36          144          46            16          62             512          250        762            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Diretor Geral 1        -     1          3        2         5            -       -        -        -         -         -          -            4             2            6                

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            1          -        1           -         -         -          -            2             -         2                

Diretor Nacional -     -     -        3        -       3            5          5          10         3            3            -         -          -            11           5            16              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento 1        -     1          -     -       -         12        4          16         3            -         3            -         -        -         -        -         -          -           -         -            16           4            20              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 2        -     2          7        2         9            18        9          27         6            -         6            -         -        -         -        -         -          -           -         -            33           11          44              

MINISTÉRIO DAS FINANCAS (MF)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

-                                               113                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

18                                 45                                    47                                      -                                          2                                           1                                             

-                                               286                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

8                                   20                                    158                                    30                                           70                                         -                                          

62                                              875                                           

8                                   20                                    158                                    30                                           70                                         -                                          -                                               286                                              

20                               58                                  146                                  247                                       197                                     145                                       

Ass Grau G Sub-Total
Total

 



 

 

 

 

 

Page 221 

 

Plano Anual do Ministério das Finanças para 2016 

 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual 

 
 

ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($, 000) 

Cat. Orç 
Total $ 

BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Gestão Financeira Responsável e Transparente 
Meta Final: Até 2030 o MF prestará serviços de gestão das finanças públicas com qualidade elevada e dando resposta às necessidades do público 
Indicador de Prestação de Serviços: Parlamento adota contas auditadas todos os anos e Portal de Transparência contém informações completas e atualizadas 

Programa 1: Aumentar a cobrança de receitas 

1: Aumentar a sensibiliza-
ção e a compreensão da lei 
de tributação de Petróleo e 
Gás entre contribuintes e 
funcionários nacionais 

1. Capacidade aumentada para res-
ponder atempadamente a questões 
técnicas sobre impostos 
2. Regulamentações emitidas para 
evitar ambiguidade na interpretação da 
lei tributária de Timor-Leste 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Levantamento de Clien-
tes 

1. 65% das questões de rotina 
respondidas sem ajuda dos asses-
sores no prazo de 5 dias úteis 
2. Capítulo IX da Regulamentação 
de 2012 revisto 

DGI OGE DNIPT  332.2  15.9      348.1  

2: Registar contribuintes e 
manter um registo atualiza-
do de contribuintes 

1. Registo de contribuintes alinhado 
com o processo de registo de empresas 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Número de contribuintes inativos 
reduzido até 10% comparativamente 
a 2015 

DGI OGE DGI 451.4  21.6      473  

3: Melhorar os sistemas SI 
tributários 

1. Especificações sobre receitas 
empresariais revistas e finalizadas 
2. ITAS aprovisionado e adaptado às 
receitas 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Novo sistema de processo de 
concursos finalizado e testado 

DGI 
IFMISU 

OGE DGSC 
DNA 

280.2  13.4      293.6  

4: Maximizar as receitas por 
via de cobranças e auditori-
as fiscais efetivas 

1. Relatório sobre impostos em dívida 
produzido para o setor doméstico e 
para o setor petrolífero 
2. Plano para reconciliação de avalia-
ções fiscais, cobranças, valores em 
dívida e transferências para o Tesouro 
implementado 
3. Relatórios sobre contribuintes que 
não apresentam declarações produzi-
dos regularmente 
4. Casos de contribuintes delinquentes 
resolvidos na totalidade e todos os 
processos atribuídos encerrados 
5. Plano Anual de Auditoria desenvolvi-
do e implementado, refletindo análise 
de riscos, conformidade e objetivos em 
termos de receitas 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. 70% dos avisos produzidos e 
entregues dentro dos prazos estabe-
lecidos 
2. Número de contribuintes que não 
apresentam declarações reduzido 
3. Processos geridos conforme 
planeado e valores incobráveis 
cancelados anualmente 
4. Relatórios analíticos trimestrais 
enviados ao CCMF a fim de se 
determinar o rácio de cobrança 
relativamente a valores tributários 
brutos em dívida 
5. Reconciliação mensal de avalia-
ções fiscais, cobranças, valores em 
dívida e transferências para o 
Tesouro concluída no prazo de um 
mês após o final do mês em questão 
6. Auditorias tributárias e investiga-
ções de fraudes concluídas segundo 

DGI OGE UA 
DNAPRC 
DNADRC 
FDEU 

399.3  19.1      418.4  
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Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual 

 
 

ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($, 000) 

Cat. Orç 
Total $ 

BS CM CD TP 

o Plano de Auditoria 
7. Todos os 15 adjudicatários de 
Petróleo e Gás (P&G) e 65% dos 
subadjudicatários ativos analisados 
8. Informações emitidas sobre IDRs 
para mais 10% de subadjudicatários 
ativos de P&G 
9. IDRs analisados e corrigidos e 
avaliações fiscais emitidas a adjudi-
catários de P&G conforme aplicável 

5: Estabelecer e operar um 
mecanismo de recursos 
fiscais acessível, justo, 
eficiente e efetivo 

1. Conselho estabelecido e a funcionar 
efetivamente, membros do Conselho 
nomeados 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Desempenho do sistema de 
recursos fiscais a melhorar (acessi-
bilidade, eficiência, justeza, efetivi-
dade, transparência), com os recur-
sos a serem ouvidos e resolvidos 
dentro do período estatutário de 42 
dias e com as decisões a serem 
implementadas de forma célere 

DGI OGE UA 265.8  12.7      278.5  

6: Facilitar o comércio 
internacional através da 
aceleração do transporte, 
desembargo e libertação de 
mercadorias 

1. Tempo médio de desembargo de 
mercadorias cumpridoras reduzido no 
Porto de Díli2. Unidade marinha adua-
neira a funcionar de forma efetiva 3. 
Módulo de manifesto a funcionar para 
todas as principais empresas transpor-
tadoras4. Equipamentos de raio-X a 
funcionar de forma efetiva com contra-
tos de manutenção e funcionários 
formados no seu uso 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Tempo médio de desembargo 
reduzido para 24 horas2. Manter 
certificação do comandante da 
embarcação e melhorar as qualifica-
ções da tripulação3. Todos os bens 
que entram o Porto são contabiliza-
dos4. ASYCUDA usado como meio 
principal para selecionar inspetores 
e registar resultados de inspeções5. 
75% do processo de reengenharia 
implementados6. Relatório trimestral 
enviado ao CCMF sobre a eficácia 
do sistema de raio-X para detetar 
bens contrabandeados 

DGC OGE Toda a DGA 999.6  47.8      1,047.4  

7: Melhorar a cobrança de 
receitas provenientes de 
direitos de importação, 
imposto sobre o consumo e 
imposto sobre vendas 

1. Aumento da cobrança de direitos e 
impostos por parte das Alfândegas a 
cada ano 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatórios de auditoria 
anual 

1. Introduzir sistema de Operações 
Económicas Autorizadas (OEAs). 
2. Montante de direitos e impostos 
cobrados pelas Alfândegas reporta-
do trimestralmente ao CCMF. 
3. Análise mensal dos direitos e 
impostos cobrados realizada e 
ações apropriadas tomadas de 
forma atempada. 

DGA OGE Toda a DGA 1,218.3 58.3      1,276.6  
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Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual 

 
 

ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($, 000) 

Cat. Orç 
Total $ 

BS CM CD TP 

8: Estabelecer Fórum Con-
sultivo para obter os parece-
res da indústria sobre alte-
rações/reformas nas Alfân-
degas 

1. Fórum Consultivo estabelecido Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Reuniões semestrais realizadas e 
resultados publicados 

DGA OGE AND 
GND 

1,217  58.2      1,275.2  

9. Melhorar os controlos de 
receitas não-fiscais 

1. Política e legislação aprovadas pelo 
CdM 
2. NOPs desenvolvidas e implementa-
das 
3. Especificações de software de recei-
tas finalizadas e aprovisionadas  

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Política e legislação disseminadas 
2. Software de receitas adquirido 

DGT OGE IFMISU 
DGSC 

205.9  9.9      215.8  

Orçamento Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
$ 5,626.7 

Programa 2: Pareceres políticos de qualidade 

1. Preparar e apresentar 
Leis Aduaneiras ao CdM 

1. Leis aprovadas pelo CdM 
2. Leis disseminadas junto de todos os 
funcionários relevantes 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Atas do CdM 1. Novas leis disseminadas junto de 
todos os funcionários relevantes 

DGA OGE DGA 431.1  20.6      451.7  

2. Reforçar a prestação e o 
controlo de dados por parte 
dos serviços de estatística 

1. Census Fo Fila Fali planeado e 
executado de forma correta e atempada 
2. Levantamentos importantes planea-
dos e executados de forma correta e 
atempada 
3. Nova Lei sobre Estatística em linha 
com a CEDAW aprovada pelo CdM 
4. Armazenamento de dados fiável, 
seguro e acessível 
 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Census Fo Fila Fali distribuído a 
todos os sucos 
2. Relatórios e análise do Censo 
2015 finalizados e disseminados 
3. Estudo Demográfico e de Saúde 
relativo a 2016 implementado 
4. Relatórios estatísticos produzidos 
de forma atempada 
5. Todos os dados de publicações 
estatísticas na internet disponíveis 
para download em formatos que 
facilitem a análise, como por exem-
plo XML e Excel 
6. Relatório Municípios em Números 
publicado, com base em estatísticas 
mais precisas por parte dos gabine-
tes municipais 

DGE OGE DGE 
DNMDC  DNSR 

1,439.8  68.9      1.508.7  

3. Implementar política 
sobre delegações para 
todos os gestores 

1. Matriz de autoridade para todos os 
líderes produzida, delineando autorida-
des derivadas de legislação 
2. Política e procedimentos sobre 
delegações desenvolvidos e aprovados 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Política e procedimentos sobre 
delegações desenvolvidos, imple-
mentados e revistos 

DGSC OGE GE 
DNGA 

84.5  4      88.6  

4. Garantir a integração do 1. Planeamento e orçamentação inte- Avaliações Relatório de Monitoriza- 1. Envio atempado do PAA e da PBPEO OGE GE 125.8  6       134.8  
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Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual 

 
 

ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($, 000) 

Cat. Orç 
Total $ 

BS CM CD TP 

planeamento e da orçamen-
tação 

grados 
2. Planeamento e orçamentação aten-
tos à questão do género 

Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

proposta de orçamento 
2. Relatórios trimestrais de execu-
ção orçamental do MF enviados 
atempadamente 
3. Plano Quinquenal do MF atuali-
zado e prolongado por mais um ano 
4. Revisão do Plano Estratégico do 
MF concluída 

Todos Gestores 

5. Rever a estrutura de 
Governação do Fundo 
Petrolífero (FP), juntamente 
com a monitorização contí-
nua da Estratégia de Inves-
timento do FP 

1. Quadro de governação do FP revisto 
e recomendações preparadas para 
debate 
2. Apoio adequado e colaboração 
efetiva em relação ao funcionamento do 
Secretariado 
3. Alocação efetiva de Ativos Estratégi-
cos (AAE) 
4. Desempenho do FP (líquido de taxas 
administrativas) cumpre os alvos a 
longo prazo 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Manual e modelo de RSE atuali-
zados 
2. Quadro recomendado de gover-
nação do FP agendado para debate 
em CdM 
3. 9.º relatório da ITIE preparado 
4. Documentos da sessão de traba-
lho do CAI preparados 
5. Estratégia de investimento revista    
6. Capacidade do Gestor Operacio-
nal para gerir ações revista 

UAFP OGE UAFP 
GE 

85.8  4.1       89.9  

6. Identificar e desenvolver 
cinco (5) projetos potenciais 
de PPPs 

1. Pré-avaliação conduzida e recomen-
dações apresentadas para cinco (5) 
projetos 
2. Estudo de viabilidade realizado para 
todos os projetos que passaram na fase 
de pré-avaliação 

Avaliações 
Conjuntas 
PBPEO - Audito-
ria Interna 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. 100% de projetos pré-avaliados 
aprovados a realizarem estudo de 
viabilidade 

UPPP OGE UPPP 
LMs relevantes 

87.3  4.2       91.5  

7. Preparar e apresentar 
análise detalhada sobre 
questões específicas eco-
nómicas, fiscais e de políti-
ca pública 

1. Análise de sustentabilidade fiscal 
concluída para a preparação do orça-
mento2. Livros Orçamentais concluídos 
e perguntas e respostas preparadas3. 
Notas informativas preparadas para dar 
aos decisores pareceres sensíveis à 
questão do género relativamente a 
questões económicas e de política 
pública 4. Previsão de receitas domés-
ticas e petrolíferas 5. Obrigações a 
longo prazo (promessas) e módulos 
macroeconómicos atualizados e preci-
sos6. Contas nacionais revistas 7. 
Relatório regular sobre inflação publi-
cado 8. Grupo macroeconómico reúne-
se anualmente9. TdR do grupo de 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Jornadas Orçamentais concluídas  
2. Orçamento enviado de forma 
atempada ao PN3. Notas informati-
vas e boletins preparados com 
qualidade e de forma atempada4. 
50% das recomendações políticas 
adotadas pelo GE5. Quadro macro-
económico finalizado, contendo 
dados atuais e precisos6. Modelo de 
sustentabilidade da dívida finalizado 

DGFE OGE DNEPDNO 323  15.5       338.5  
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Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual 

 
 

ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($, 000) 

Cat. Orç 
Total $ 

BS CM CD TP 

trabalho SDG desenvolvidos 

8. Gerir a provisão de infor-
mações precisas e consis-
tentes à comunidade e a 
grupos alvo específicos (por 
exemplo contribuintes ou 
intervenientes aduaneiros), 
a fim de aumentar a consci-
encialização do público 
sobre direitos, obrigações e 
cumprimento 

1. Procedimentos do CIO estabelecidos 
e disseminados a todas as unidades de 
trabalho 
2. Informações contidas no sítio eletró-
nico completas e atualizadas 
3. 30% dos novos contribuintes partici-
pam em sessões de trabalho 
4. Programas de comunicação específi-
cos sobre papéis, responsabilidades e 
requisitos das Alfândegas desenvolvi-
dos e apresentados aos intervenientes 
5. Sessões de trabalho informativas 
conduzidas em 3 distritos sobre gestão 
de FP 
6. Sessão de trabalho informativa sobra 
o Orçamento conduzida a todos os 
Municípios 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 
Levantamentos de 
Intervenientes 

1. Todos os programas corporativos 
de comunicação e sensibilização 
para todas as DGs / Unidades de 
Trabalho do MF coordenados atra-
vés do CIO 
2. Todos os sítios eletrónicos do MF 
atualizados e completos, incluindo 
Estatísticas e Intranet 
3. 30% dos novos contribuintes 
participam em sessões de trabalho 
4. 50% dos intervenientes visados 
afirmam estar cientes dos papéis, 
responsabilidades e requisitos das 
Alfândegas 
5. 50% dos intervenientes visados 
cientes de como o FP é gerido 
6. 50% dos representantes dos 
Municípios entendem o processo 
orçamental 

CIO 
DGI 
DGA 
UAFP 
Todos 

Gestores 

OGE CIO 
DGSC 
Todos Gestores 

232.8  11.1      243.9  

Orçamento Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
$ 2,944.5 

Programa 3: Boa gestão das despesas 

1: Melhorar a contabilidade 
e reporte relativamente a 
todo o governo e a transfe-
rências públicas 

1. NOPs aprovadas e disseminadas 
2. Modelos preparados para o reporte 
de transferências públicas, ex-titulares 
e fundo de contingência 
3. Relatórios quinzenais de execução a 
nível de ToG enviados ao GE 
4. Relatórios quinzenais de liquidação 
de avanços enviados ao GE 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Relatórios de fluxo financeiro 
produzidos no prazo de um mês 
após o final do trimestre, incluindo 
compromissos de utilização de 
fundos bem como execução 
2. Beneficiários do orçamento ope-
racional informados sobre as NOPs 
3. Reuniões mensais organizadas 
com a DGSC, a DGT e a DNO com 
o intuito de gerir os riscos 

DGFE OGE DNToG 339.2  16.2      355.4  

2: Garantir que os veículos 
estatais são geridos e 
mantidos de forma efetiva e 
eficiente 

1. Alargar os serviços de oficina de 
manutenção de veículos a pelo menos 
três (3) outras LMs2. Pelo menos três 
(3) outras LMs formadas nos procedi-
mentos3. Relatórios regulares de con-
formidade enviados ao GE4. Relatórios 
de custos de operação e manutenção 
enviados para demonstrar uma boa 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Veículos de seis (6) Linhas Minis-
teriais reparados pela Oficina de 
Manutenção de Veículos2. Relatóri-
os trimestrais de conformidade 
preparados, incluindo análise de 
despesas operacionais3. Relatório 
semestral preparado, demonstrando 
o aumento da eficiência (rácio entre 

DGFE OGE GEDNSAM 353.3  16.9      370.2  
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relação qualidade-custo5. NOPs relati-
vamente a veículos partilhados prepa-
radas e disseminadas junto de todos os 
intervenientes6. Relatórios mensais 
sobre uso de frotas, incluindo veículos 
partilhados para uso de VIPs, enviados 
atempadamente ao GE 

custo e serviço) do programa de 
manutenção de veículos estatais4. 
Melhoria do entendimento da oferta 
e procura de veículos partilhados, 
incluindo VIPs 

3: Reforçar a monitorização 
da gestão de todos os bens 
móveis do Estado 

1. NOPs detalhando todos os passos 
da gestão de bens móveis estabeleci-
das e disseminadas junto de todos os 
intervenientes 
2. 80% de todos os bens móveis regis-
tados no Módulo de Ativos do SIIGF 
3. Relatório trimestral analítico sobre o 
desempenho da gestão de ativos de 
LMs enviado ao GE 
4. Calendário de Ações Públicas prepa-
rado e aprovado pelo Ministro 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Bens móveis do Estado regista-
dos no módulo de ativos do FB, 
incluindo informações sobre condi-
ção dos bens (com base em verifi-
cações físicas), responsabilidades, 
local, datas de anulação, estimativas 
de custos de manutenção / depreci-
ação, etc. 
2. Atualização trimestral enviada ao 
CCMF sobre o registo de ativos, 
incluindo a qualidade dos ativos 
3. Relatório sobre a condição dos 
ativos a serem alienados e substitu-
ídos apresentado ao Ministro antes 
do envio ao Gabinete de Orçamento 
até final do 4.º trimestre 
4. Calendário de leilões públicos 
estabelecido no início do ano e 
disseminado a todos os intervenien-
tes 

DGFE OGE GE 
DNSAM 
IFMISU 

330.6  15.8      346.4  

4. Gerir projetos especiais 
do MF 

1. Apetrechamento final do novo edifí-
cio do MF concluído 
2. Plano de realojamento concluído 
para o novo edifício, minimizando o 
tempo de paragem e a produtividade 
perdida 
3. Plano de Gestão de Emergência 
desenvolvido para todos os edifícios do 
MF 
4. Plano de Gestão desenvolvido para 
projetos especiais 
5. Projetos sob desenvolvimento satis-
fazem necessidades dos clien-
tes/consumidores 

  Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. NOPs preparadas para facilitar 
uma transição suave para outros 
locais de trabalho 
2. Plano de manutenção desenvolvi-
do, aumentando a manutenção 
preventiva 
3. Políticas de Gestão de Emergên-
cias do MF desenvolvidas e disse-
minadas 
4. Segurança a funcionar efetiva-
mente em todos os locais do MF 
5. Desenho do Projeto da Casa das 
Alfândegas concluído 
6. Desenho de instalações de postos 

DGSC OGE SPU 
DNLM 
DNGA 
Todos Gestores 

200.7  9.6      210.3  
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6. Gestão de projetos realizada para 
projetos específicos 

fronteiriços concluído 
7. Reabilitação de gabinete logístico 
concluído 
8. Reabilitação da residência do ex-
Presidente do PN concluída 

5. Garantir que existe um 
quadro legislativo, regulador 
e processual coerente para 
reportar todas as finanças 
do Estado 

1. Esboço de Manual do Tesouro circu-
lado para comentários, revisto na pers-
petiva do GE e apresentado ao 
CCMF2. Fundos da RDTL geridos 
através do Banco Central3. Fundos de 
parceiros de desenvolvimento captura-
dos de forma adequada no OGE 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Manual do Tesouro publicado2. 
Demonstrações financeiras trimes-
trais agregadas produzidas. Fundos 
de parceiros de desenvolvimento 
alocados para a promoção do GE 

DGT OGE DNAFRDNP 201.5  9.6      211.1  

6. Melhorar a gestão de 
pagamentos operacionais 

1. Relatórios mensais mostrando o 
número de solicitações de pagamentos 
válidas e inválidas 
2. Sistema de localização de faturas 
operacional e ligado aos contratos e 
compras, com produção de relatórios 
mensais sobre dívidas 
3. Sistema de localização de pagamen-
tos antecipados operacional 
4. Processos de fluxo interno redese-
nhados para descentralizar o Formulá-
rio de Despesas e o processo de cria-
ção de GRN a três (3) linhas ministeri-
ais 
5. Questões e resoluções relativamente 
a queixas reportadas regularmente ao 
GE 
6. Especificação funcional de software 
preparada relativamente a pensões e 
pagamentos de benefícios sociais 
7. Ligação com bancos comerciais para 
possibilitar a transferência direta de 
pagamentos 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Solicitações de pagamentos 
válidas processadas em dez (10) 
dias úteis 
2. 85% dos salários, pensões e 
benefícios sociais pagos diretamen-
te em contas bancárias 
3. Salários apoiados por documen-
tação completa relativamente a 
todas as alterações efetuadas em 
registos de pessoal a cada mês e 
verificados segundo os dados de 
salários do mês anterior, enquanto 
os dados de Pessoal e de Salários 
não são ligados através de um 
sistema eletrónico 

DGT OGE DNP 224.7  10.8      235.4  

7. Garantir apoio atempado 
a nível administrativo, finan-
ceiro (incluindo subsídios de 
deslocação), de tradução, 
logístico e de manutenção a 
todas as unidades de traba-

1. Plano de Aprovisionamento (PA) 
inicial aprovado pela Ministra 
2. Especificações e LdQ preparadas até 
ao final do 4.º trimestre do ano anterior 
3. Relatório semestral sobre desempe-
nho de pagamentos enviado ao GE 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Plano Inicial de Aprovisionamento 
do MF aprovado no prazo de 3 
semanas após a aprovação do 
orçamento pelo PN 
2. Bens, serviços e obras concluídos 
atempadamente em relação a todas 

DGSC OGE PBPEO 
DNA 
DNLM 
DNGA 
UF 
CMU 

192.3  9.2      201.5  
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lho do MF 
 
 
 

4. Serviços de tradução de boa quali-
dade prestados a unidades do MF 
quando solicitados 
5. Plano anual de apoio a nível logístico 
e de manutenção preventiva produzido 
e monitorizado 
6. Relatório produzido sobre a nova 
formação regularizada e/ou reorienta-
ção de funcionários de Logística sobre 
equipamentos do MF 
7. Relatório produzido sobre a identifi-
cação e aquisição de equipamentos 
essenciais para melhorar ainda mais o 
apoio logístico a unidades do MF 

as unidades de trabalho do MF e de 
acordo com o PP aprovado 
3. Trabalho de tradução feito de 
forma precisa e concluído dentro do 
prazo acordado 
4. Desembolso atempado de todas 
as despesas 
5. Provisão atempada do apoio 
necessário a nível logístico e de 
manutenção 

Todos Gestores 

8. Garantir a gestão eficien-
te e efetiva de bens (móveis 
e imóveis) do MF 

1. Implementação rigorosa e transpa-
rente do sistema e procedimentos de 
gestão de ativos2. Plano de manuten-
ção de rotina e preventiva desenvolvido 
e a funcionar para todos os ativos3. 
Relatório de disponibilidade de existên-
cias em armazém enviado à DGSC 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. 100% de todos os ativos regista-
dos no Módulo de Ativos do SIIGF2. 
Calendários de manutenção diária e 
mensal de ativos do MF implemen-
tados3. Gestão e manutenção conti-
nuadas da instalação de armazena-
mento logístico do MF4. Relatório 
analítico mensal sobre o uso de 
ativos produzidos 

DGSC OGE DNLM 195.1 9.3      204.4  

9. Melhorar a coordenação 
de matérias jurídicas no 
Ministério das Finanças 

1. Lista de todas as solicitações de 
opiniões enviadas ao GE sempre que 
uma nova solicitação é recebida 
2. Lista de toda a legislação relaciona-
da com GFP disseminada de forma 
ampla entre funcionários ministeriais e 
outros intervenientes ministeriais 
3. Procedimentos da Unidade Jurídica 
aprovados pelo Ministro 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Lição aprendida partilhada com 
unidades jurídicas de outros Ministé-
rios no que toca a procedimentos 
2. Apresentações ao CCMF sobre 
toda a legislação relacionada com 
GFP implementada antes de haver 
lugar a apresentações a audiências 
externas 
3. 1ª edição do Compêndio (livro) de 
todas as normas e procedimentos 
relacionados com GFP publicada 
(em tétum/português) 

GJ OGE GE 
Todos Gestores 

76.1  3.6      79.7  

Orçamento Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
$ 2,214.5 

Programa 4: OGE 

1. Garantir que o CRO 
recebe informações preci-
sas, atempadas e comple-

1. Modelo de Pastas Verdes aprovado 
pelo GE 
2. Esboço de Pastas Verdes enviado ao 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 

1. Pastas Verdes detalhadas sobre a 
submissão orçamental de cada 
agência enviadas ao CRO 

DGFE OGE DNO 345  16.5      361.5  
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tas para facilitar a tomada 
de decisões bem informa-
das sobre o orçamento 

GE para controlo de qualidade, dez (10) 
dias antes do CRO 

na do MF 

2. Política governamental 
informada por análises de 
alta qualidade à despesa 

1. Relatórios de alta qualidade da 
despesa preparados, incluindo análise 
a despesa em relação à promoção do 
GE, dentro do possível 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Reuniões mensais de análise da 
despesa realizadas com linhas 
ministeriais 
2. Análise trimestral da despesa 
preparada 
3. RADs periódicos preparados 

DGFE OGE DNO 
DNEP 
DGT 

356.7  17.1      373.8  

3. Melhorar a contabilidade 
e o reporte fiscal 

1. Método de Caixa NICSP adotado e 
divulgações incluídas 
2. Relatórios de gestão precisos e 
atempados preparados 
3. Gestão e reconciliação de contas 
bancárias concluídas 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Contas apresentadas ao PN sem 
qualificações relativamente às Ope-
rações do Tesouro 
2. Padrões de reporte de caixa 
segundo as NICSP e as EFGs 
desenvolvidos 
3. Reconciliação bancária relativa-
mente a todas as contas bancárias 
do Governo Central preparadas 
mensalmente a nível agregado e 
detalhado, por norma no prazo de 4 
semanas a contar do final do perío-
do 

DGT OGE DNAFR  
DNP 

223   10.7      233.7  

4. Gestão e reporte efetivos 
de obrigações do Estado 

1. Dívida reportada de forma precisa 
2. Obrigações contingentes quantificá-
veis e não-quantificáveis identificadas e 
reportadas 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Sistemas simples estabelecidos e 
mantidos para registar e reportar 
com precisão todas as dívidas do 
Governo 
2. Registos de dívida doméstica e 
externa completos, atualizados e 
reconciliados pelo menos anualmen-
te 
3. Dados sobre obrigações contin-
gentes atualizados de forma regular 
4. Informações sobre obrigações 
contingentes publicadas 

DGT OGE DNAFR  220.9  10.6      231.5  

5. Supervisão financeira das 
agências autónomas 

1. 50% das APAs com BDs estabeleci-
dos têm representantes do MF2. Rela-
tórios financeiros produzidos por APAs 
segundo padrões do MF3. Deficiências 
de controlo interno em APAs reporta-
das4. Procedimentos e regulamenta-
ções operacionais para a Unidade de 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Membros do Conselho de APAs 
do MF monitorizam e reportam 
sobre atividades de APAs2. 25 % 
das APAs produzem demonstrações 
financeiras com regularidade3. 50% 
das APAs auditadas, deficiências de 
controlo assinaladas e ação de 

DGT OGE DNAFR 226.5  10.8      237.3  
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APAs estabelecidos seguimento realizada4. Reporte 
mensal ao MF de atividades finan-
ceiras de até cinco (5) APAs5. 
Procedimentos e sistemas para a 
Unidade de APAs implementados e 
revistos caso necessário 

6.  Monitorizar e avaliar o 
desempenho institucional do 
Ministério 

1. Plano de Projeto estabelecido para 
monitorização e avaliação semestrais 
2. SGPP revisto e melhorado, apoiando 
o PAA e os processos orçamentais 
3. 'autoavaliação' interna assente em 
dados concretos concluída 
4. Reuniões de avaliação concluídas e 
relatório elaborado 
5. Responsabilidades como ponto focal 
para a avaliação PEFA geridas de 
forma efetiva 
6. Acordos de revisão intercalar (RI) 
negociados com a DFAT e a UE 
7. Lições aprendidas comunicadas ao 
GCAT, com base em lições aprendidas 
a partir de processos internos TACO 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Relatório sobre progresso segun-
do os KPIs enviado à Ministra e 
apresentado ao CCMF 
2. Maior sensibilização a nível de 
identificação e responsabilidades e 
obrigações dos gestores em relação 
a resultados 
3. Plano Quinquenal mais bem 
alinhado com as prioridades estraté-
gicas 
4. RI da DBS concluída 

PBPEO OGE GE 
PBPEO 
GCAT 
Todos Gestores 

139.1  6.7      145.8  

7. Reforçar e melhorar 
sistemas essenciais da 
missão de GFP 

1. Sistemas disponíveis 90% do tempo 
2. Sistemas acedidos através de auten-
ticação e autorização 
3. Módulo de CD melhorado 
4. Especificações empresariais para 
SIRH desenvolvidas e aprovisionadas 
5. Fluxos de trabalho empresariais 
analisados e documentados para inte-
gração (GRP, ASYCUDA World, Siste-
ma de Cobrança de Receitas, SIRH, 
HRIS, ITAS, Sistema de Localização 
por GPS) 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Aplicações essenciais da missão 
do Ministério (sistema fiscal, GRP, 
ASYCUDA, etc.) operacionais 90% 
do tempo 
2. CD descentralizado, conforme 
planeado 
3. Sistemas protegidos 
4. Supervisão de contrato de manu-
tenção e atualização de software 
importante em curso 
5. SIRH adaptado e testado 

IFMISU OGE DGSC 
DGI 
DGA 
DGT 
DGFE 
URH 
CCGFP 

315.7  15.1     330.8  

8. Realizar avaliações 
regulares de risco que serão 
a base para planos de 
auditoria interna anuais e 
estratégicos 

1. Relatório anual sobre avaliações de 
risco produzido 
2. Relatórios de auditoria produzidos 
com recomendações sobre ações 
corretivas 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Avaliações com base em riscos 
conduzidas, recomendando ações 
corretivas 

GAI OGE Todos Gestores 129.8  6.2      136  
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9. Gerir a implementação da 
gestão de registos e das 
regras e procedimentos de 
arquivo 

1. Registos progressivamente criados e 
arquivados de acordo com as regras e 
procedimentos de gestão e arquivo de 
registos2. Controlos operacionais do 
Centro de Arquivo implementados3. 
Transferência de registos em papel 
para os novos gabinetes e para o 
Centro de Arquivos concluída de forma 
ordeira, permitindo a recuperação dos 
arquivos4. Política de cobrança desen-
volvida para o Centro de Recursos 
Profissionais do MF 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Gestão e operações do Centro de 
Arquivo estabelecidos, garantindo o 
armazenamento seguro e a recupe-
ração efetiva dos registos2. Arquivos 
transportados para o Centro de 
Arquivo de acordo com normas e 
procedimentos3. Apoio a unidades 
de trabalho facilitado através do 
apoio efetivo a Pontos Focais de 
Gestão de Registos4. Relatórios 
preparados para o CCMF sobre 
progresso a nível de implementação, 
concretizações e barreiras5. Política 
de cobrança desenvolvida6. Infor-
mações sobre regras e procedimen-
tos de gestão de registos integradas 
em todos os programas de indução 
para funcionários (incluindo AT)7. 
Apoio prestado à DN de Administra-
ção Geral no estabelecimento do 
repositório de NOPs/Manuais e do 
Registo de Correspondência 

DGSC OGE DNRAMTodos 
Gestores 

323.2  15.5      338.7  

10. Estabelecer a Unidade 
de Coordenação de Assis-
tência Técnica para monito-
rizar o impacto da AT e a 
conformidade com as direti-
vas 

1. Unidade estabelecida 
2. NOPs preparadas para monitorizar o 
impacto da Assistência Técnica 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Gabinete e funções do GCAT 
estabelecidas 
2. GCAT preenchido 
3. Procedimentos preparados para 
monitorizar o impacto da assistência 
técnica 

GCAT OGE PBPEO 
URH 
LMs 

41.9  2      43.9  

Orçamento Total do Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
$ 2,433 

Programa 5: Parcerias para a gestão do desenvolvimento 

1: Gerir efetivamente a 
assistência externa e as 
atividades de apoio de 
parceiros de desenvolvi-
mento 

1. Política de Ajuda aprovada pelo CdM 
2. NOPs e modelos padrão finalizados 
3. Relatórios precisos, atempados e 
eficazes produzidos todos os trimestres 
4. PAT monitorizado trimestralmente de 
acordo com atualizações de PDs 
5. Livro Orçamental 5 concluído de 
forma atempada 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Envolvimento de TL com PDs 
orientado pela Política de Ajuda de 
TL 
2. Gestão da ajuda orientada efeti-
vamente por NOPs relevantes 
3. Relatório de Coordenação de 
Desenvolvimento publicado, conten-
do análises avançadas a partir de 
perspetivas de eficácia da ajuda 

UGPD OGE UGPD 75.7  3.6       79.3 
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4. Informações sobre ajuda através 
do PGA utilizadas por instituições 
governamentais 
5. Quando praticável, participar em 
algumas missões de M&A 

2. Gerir a coordenação 
efetiva de parcerias de 
desenvolvimento de modo a 
reduzir redundâncias a nível 
de assistência 

1. NOPs relevantes desenvolvidas 
2. Produtos de Conhecimento de 
Desenvolvimento (PDCs) produzidos, 
compilados e inseridos no sítio eletróni-
co do MF 
3. Estratégia de ligação entre Socieda-
de Civil e ONGs desenvolvida 
4. Estratégia de ligação com o setor 
privado desenvolvida 
5. Pontos focais de Linhas Ministeriais 
estabelecidas 

  Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Aumentar a efetividade da coor-
denação relativamente a todos os 
parceiros de desenvolvimento 
2. Intervenientes de desenvolvimen-
to cientes e capazes de aceder a 
PDCs 
3. RTPDs organizadas em torno de 
questões relevantes 
4. RTLPD organizada de forma 
efetiva e abordando pelo menos um 
grande desafio comum 
5. Apresentações na RTLPD e nas 
RTPDs publicadas no sítio eletrónico 
do MF 
6. Parceiros de desenvolvimento 
informados a respeito dos desenvol-
vimentos do Novo Acordo, incluindo 
os resultados da Segunda Avaliação 
de Fragilidade 
7. Ligação regular realizada com 
pontos focais de LMs nomeados 

UGPD   UGPD 
CIO 

76.6  3.7      80.3  

3: Manter a base de dados 
abrangente sobre progra-
mas de ajuda e apoio de 
parceiros de desenvolvi-
mento 

1. Sustentabilidade do PAT reforçada2. 
Verificações de qualidade de dados 
estabelecidas3. Marcadores de género 
desenvolvidos e operacionalizados para 
acompanhar os compromissos de 
parceiros de desenvolvimento sobre GE 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. PAG operado por todos os agen-
tes de programa da UGPD de acor-
do com as NOPs2. PAT mantido3. 
Ferramentas de controlo de qualida-
de investigadas e implementadas 
quando necessário4. Cartão de 
pontuação de parceiros de desen-
volvimento utilizado para classificar 
parceiros de desenvolvimento no 
uso dos seus PATs 

UGPD OGE PDs 64.8  3.1      67.9  

4. Acompanhar o apoio ao 
desenvolvimento e a assis-
tência técnica prestados por 
TL a outras nações 

1. Metodologia e procedimentos desen-
volvidos para recolher e disseminar as 
informações relevantes 
2. Pacote padrão de materiais desen-
volvido 

  Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 

1. Informação de ajuda ao desenvol-
vimento prestada por TL enviada à 
instituição global adequada para 
registo 
2. Sistema de acompanhamento 

UGPD   CIO 
DNToG 
g7+ 
Intervenientes 
relevantes 

102   4.9      106.9  
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Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual 

 
 

ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($, 000) 

Cat. Orç 
Total $ 

BS CM CD TP 

3. Procedimentos desenvolvidos para 
capturar o apoio de TL a outros países 

estabelecido 

Orçamento Total do Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
$ 334.4 

 

Programa 6: Capacitação em GFP 

1. Desenvolver e ministrar 
cursos de formação em 
GFP no Governo nas 
seguintes 5 áreas: planea-
mento, orçamentação, 
aprovisionamento e gestão 
de contratos, ativos e frotas, 
e pagamentos 

1. Responsáveis pelo desenvolvimento 
de formação em GFP procurados 
2. Cursos de formação em GFP desen-
volvidos 
3. 30% dos cursos de formação em 
GFP desenvolvidos 
4. 20% de profissionais de GFP com 
níveis de competência inferiores a 60% 
participam na formação 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. 20% de profissionais de GFP com 
níveis de competência inferiores a 
60% participam na formação 

CCGFP OGE URH 
Todos Gestores 

80.9  3.9      84.8  

2. Realizar um teste de 
diagnóstico às seguintes 
áreas de competência do 
MF: auditoria, receitas, 
alfândegas, estatística, 
contabilidade e reporte 
financeiro, jurídica e quais-
quer outras áreas identifica-
das como relevantes 

1. Ferramentas de avaliação desenvol-
vidas para 50% das áreas visadas 
2. 100% dos testes de avaliação 
desenvolvidos administrados aos funci-
onários relevantes 
3. Resultados dos testes de avaliação 
analisados e relatório preparado 

  Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Base identificada em 50% das 
áreas visadas 

CCGFP OGE URH 
Peritos de Unidades 
de Trabalho 

80.2  3.8      84  

3. Desenvolver e implemen-
tar o Programa de Forma-
ção Técnica Essencial 
(PFTE) do MF 

1. Todos os programas de formação de 
cada uma das unidades de trabalho do 
MF recolhidos e integrados no calendá-
rio do PFTE do MF 
2. Participantes visados nomeados 
3. 60% dos participantes visados for-
mados 
4. Programa interno de formação de 
formadores implementado 

  Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. 60% dos participantes visados 
formados 
2. 60% de áreas técnicas com pelo 
menos 1 formador interno estabele-
cido 

CCGFP   URH 
GCAT 
Todos Gestores 

73  3.5       76.6 

4. Desenvolver plano para a 
força laboral do MF 

1. 90% de todas as posições identifica-
das com ID apropriada2. 50% de pro-
cessos de seleção/correspondência 
com base no mérito concluídos3. 50% 
de Planos de Capacitação Individual 
(PCI) desenvolvidos4. Lacunas identifi-
cadas em PCIs e estratégias desenvol-

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Diploma Ministerial publicado 
relativamente a todas as unidades 
de trabalho2. Descrições de cargo 
finalizadas para 90% das posições3. 
PCIs desenvolvidos para 50% de 
todos os funcionários4. Lacunas de 
capacidade corrigidas, incluindo 

URH OGE CCGFPGCATTodos 
Gestores 

128.5  6.2      134.7  
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Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual 

 
 

ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($, 000) 

Cat. Orç 
Total $ 

BS CM CD TP 

vidas para prestar o apoio necessário a 
curto, médio e longo prazo 

através de Programas de JP e 
Assistência Técnica (curto prazo) e 
de Bolsas de Estudo (médio a longo 
prazo)5. Plano para a força laboral 
concluído em relação a 80% das 
unidades de trabalho 

5. Garantir a implementação 
do Plano de Capacitação 
Institucional (PCI) do MF 

1. Requisitos de quadro jurídico e 
regulador identificados 
2. Requisitos de NOPs e Manuais 
identificados 
3. Requisitos de quadro de TIC identifi-
cados 
4. Requisitos de quadro de planeamen-
to identificados 
5. Lacunas identificadas 
6. Estratégia para preencher as lacunas 
redigida 

  Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Todas as unidades de trabalho 
com Planos Quinquenais 
2. 80% das unidades de trabalho 
com PCIs 
3. Requisitos de quadro a nível de 
planeamento, jurídico, regulamenta-
ção, TCI e processual desenvolvidos 
para 80% das unidades de trabalho 
4. Plano de Capacitação Institucio-
nal do MF redigido 

PBPEO   DGSC 
GCAT 
Todos Gestores 

97.5  4.7      102.2  

6. Gerir a implementação da 
Política de Ação Afirmativa 
para atingir um alvo de 35% 
em posições de liderança, 
de modo a garantir um 
progresso cada vez maior 
rumo à igualdade de género 

1. Política de Ação Afirmativa incidindo 
no equilíbrio de género aprovada 
2. Alvo de pelo menos 50% de mulhe-
res nos níveis C e D em termos de 
oportunidades de formação a nível de 
liderança e gestão 
3. Pelo menos 35% de posições de 
liderança ocupadas por mulheres 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Política de Ação Afirmativa apro-
vada e implementação monitorizada 
2. 35% de posições de liderança no 
MF ocupadas por mulheres em 
qualquer altura 

GE OGE GJ 
URH 
CCGFP 
Todos Gestores 

87.9  4.2      92.1  

7. Garantir que todos os 
gestores participam em 
programas de formação do 
MF em liderança e gestão 

1. Padrões de competência do MF em 
liderança e gestão publicados2. Ferra-
mentas de avaliação desenvolvidas e 
ministradas3. Currículo do programa de 
liderança e gestão desenvolvido, inclu-
indo sensibilidade a nível de género4. 
Programa de liderança e gestão minis-
trado 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. 100% de gestores de topo e 
intermédios testados segundo os 
padrões de competência a nível de 
liderança e gestão2. 50% de gesto-
res concluem o programa de lide-
rança e gestão do MF 

PFMCBC OGE PFMCBCAll Mgers  88.2  4.2      92.4  

8. Garantir o estabelecimen-
to de um sistema de Avalia-
ção de Gestão de Desem-
penho com Base em Resul-
tados (GDBR) 

1. Sistema de avaliação de GDBR 
desenvolvido 
2. 30% dos funcionários do MF avalia-
dos segundo o novo sistema de GDBR 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. 30% dos funcionários do MF 
avaliados segundo o novo sistema 
de GDBR 
2. Funcionários específicos reco-
mendados para mais desenvolvi-
mento 

URH OGE CCGFP 
GCAT 
Todos Gestores 

150.7  7.2      157.9  

Orçamento Total do Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
$ 824.6 
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Programa 7: Descentralização da GFP 

1. Criar capacidade do 
Tesouro em municípios 
selecionados 

1. Estratégia de prontidão desenvolvi-
da, identificando políticas, regulamen-
tos, requisitos de sistemas e riscos 
2. Requisitos básicos de TIC desenvol-
vidos 
3. NOPs redigidas, aprovadas e disse-
minadas 
4. Controlos fiduciários apropriados 
implementados a nível de gestão e 
reporte financeiros 
5. Programa de formação desenvolvido 
6. Gabinetes do Tesouro do MF estabe-
lecidos e preenchidos em municípios 
selecionados 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Relatório de prontidão concluído 
2. Capacidade dos Municípios e 
Postos Administrativos visados 
avaliada segundo os padrões finan-
ceiros mínimos estabelecidos pelo 
Governo 
3. Programa de formação desenvol-
vido 
4. Gabinetes do Tesouro do MF 
estabelecidos em municípios especí-
ficos 

DGT OGE DNFD 
CCGFP 

184.3  8.8       193.1 

2: Melhorar a monitorização, 
supervisão e assistência a 
Linhas Ministeriais no pro-
cesso de implementação de 
uma gestão descentralizada 
de ativos 

1. NOPs redigidas, aprovadas e disse-
minadas 
2. Mecanismos de monitorização esta-
belecidos e disseminados junto de 
Linhas Ministeriais 
3. Apoio específico prestado quando 
necessário 

Avaliações 
Conjuntas GGP 
- Auditoria Inter-
na 

Relatório de Monitoriza-
ção de Desempenho 
Conjunto Independente 
do MF 

1. Disseminação e implementação 
de procedimentos e regulamenta-
ções concluídas 
2. Cumprimento avaliado pelas 
LM/IE relativamente a procedimen-
tos e regulamentações, incluindo o 
Manual de Ativos 
3. Relatório preparado sobre cum-
primento, identificando questões 
para resolução 

DGFE OGE DNSAM  300.8 14.4      315.2  

Orçamento Total do Programa 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 508.3 

Orçamento Total MF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $14,886 



 

 

 

 

 

Page 236 

 

Dotações para Todo o Governo 

A componente Dotações para Todo o Governo tem um Orçamento de 329,476 milhões de dólares 

para 2016. 
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Ministério da Justiça 

Papel  

Baseando-se no artigo 22
o
 do Decreto-Lei No. 6/2015 de 11 de Março sobre a Orgânica do VI Gover-

no Constitucional, o Ministério da Justiça é o órgão central do Governo responsável pela concepção, 

execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a 

área da justiça, das terras e propriedades, do direito e dos direitos humanos. 

 

Prioridades da Instituição 

O Ministério da Justiça aposta no fortalecimento do sector da justiça para consolidar a estabilidade, a 

paz e o Estado de Direito. 

 

Orçamento 

O Ministério da Justiça tem um Orçamento de 19,170 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério da Justiça apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,142 pes-

soas, composto por funcionários financiados de 340 funcionários permanentes, 78 cargos de direcção e 

chefia e 113 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca 

de 611 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. Além disso, o Ministério 

da Justiça agrega também os funcionários que trabalham nas áreas dos Defensoria Pública (74 pesso-

as), Polícia Científica de Investigação Criminal (119 pessoas), Serviços Prisionais (191 pessoas), e 

Unidade de Notariado (22 pessoas).  

O total de funcionários permanentes do Ministério da Justiça já inclui 2 cargos de direcção e chefia e 

17 funcionários permanentes destacados na Região Autónoma de Oe-Cusse. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        20      1         21          41        12         53         61           30          91          43          37         80          37         18          55           28            12          40             230          110        340            

Escalão 1
o -     -     -        5        -       5            7          5          12         13           11          24          4           4           8            4           1            5             6              1            7               39           22          61              

Escalão 2
o -     -     -        11      1         12          19        3          22         31           15          46          19          10         29          18         14          32           16            8            24             114          51          165            

Escalão 3
o -     -     -        2        -       2            1          -        1           1            1            2            3           3           6            1           1            2             1              -         1               9             5            14              

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         4          -        4           1            -         1            6           2           8            1           2            3             3              2            5               15           6            21              

Escalão 5
o -     -     -        1        -       1            6          2          8           13           1            14          8           14         22          11         -         11           2              1            3               41           18          59              

Escalão 6
o -     -        1        1            4          2          6           2            2            4            3           4           7            2           2             -           -            12           8            20              

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        36      4         40          57        17         74         77           35          112         56          41         97          37         18          55           28            12          40             291          127        418            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        1        1         2            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             1            2                

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        5        -       5            2          -        2           -          1            1            -         -        -         -        -         -          -           -         -            7             1            8                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         7          -        7           8            2            10          7           2           9            -        -         -          -           -         -            22           4            26              

Chefe do Departemento -     -     -        9        2         11          7          5          12         8            2            10          6           2           8            -        -         -          -           -         -            30           11          41              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        16      3         19          16        5          21         16           5            21          13          4           17          -        -         -          -           -         -            61           17          78              

TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
Total

5                                   24                                    19                                      14                                           31                                         

MINISTÉRIO DAS JUSTIÇA (MJ)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D

-                                              

5                                  64                                  93                                    126                                       128                                     69                                         46                                              531                                           

14                                           6                                                  113                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

82                                                611                                              

17                                 64                                    106                                    88                                           152                                       102                                         82                                                611                                              

17                                 64                                    106                                    88                                           152                                       102                                         

 

Categoria Forca de Trabalho

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Defensores Publicas 1            -        1            16          3            19          -        -       -        -        -      -        17           3             20        

Defensores Publicas Estagiario 8            2          10          8             2             10        

Total 9            2          11          16          3            19          -        -       -        -        -      -        25           5             30        

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Sec. Superior 2            2            2             -          2          

Secretario 5            5            5             -          5          

Escrevao de Direto 2            2          4            2             2             4          

Adjunto de Escrevao 2            1          3            2             1             3          

Officilal Diligencias 13          5          18          13           5             18        

Estagioario 6            6          12          6             6             12        

Total 30          14         44          -         -         -         -        -       -        -        -      -        30           14           44        

Cetegoria forca de trabalho 

Escalão 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Director 1            -        1            -         -         -         -        -       -        -        -      -        1             -          1          

Diretor Adj. 1            -        1            -         -         -         -        -       -        -        -      -        1             -          1          

Diretor Laboratorium de Policia 1            -        1            -         -         -         -        -       -        -        -      -        1             -          1          

Diretores Departamento 2            1          3            -         -         -         -        -       -        -        -      -        2             1             3          

Chefe de Sector, Leste Weste 4            4            -         -         -         -        -       -        -        -      -        4             -          4          

Coordenador 1            1            -         -         -         -        -       -        -        -      -        1             -          1          

Investigador Chefia 7            3          10          -         -         -         -        -       -        -        -      -        7             3             10        

Investigador 25          12         37          -         -         -         -        -       -        -        -      -        25           12           37        

Investigador  Estagiario 8            7          15          -         -         -         -        -       -        -        -      -        8             7             15        

Especialista Superior 3            1          4            -         -         -         -        -       -        -        -      -        3             1             4          

Especialista 19          8          27          -         -         -         -        -       -        -        -      -        19           8             27        

Especialista Estagiario 9            6          15          -         -         -         -        -       -        -        -      -        9             6             15        

Total 81          38         119         -         -         -         -        -       -        -        -      -        81           38           119      

Sexo M F Total M F Total M F Total M F

Escalão 1
o 1            1          2            -         -         -         -        -       -        1           1         2          

Escalão 2
o 8            5          13          -         -        8           5         13         

Escalão 3
o 159        17         176         -         -        159       17       176       

Escalão 4
o -         -         -         -        -       -        -        -      -        

Escalão 5
o -        -      -        

Escalão 6
o -        -      -        

Total 168        23         191         -         -         -         -        -       -        168       23       191       

M F Total M F Total M F Total M F

Notario 6            1          6           1         7          

Notario  Estagiario 11          4          11         4         15         

Total 17          5          -         -         -         -         -        -       -        17         5         22         

Total Regime Especial MJ 305        82         365         16          3            19          -        -       -        321       85       406       

Total

D Sub-Total
Total

Sub-Total
Total

Official Justica dos Defensores Publicos

D. Publica Geral DPG 3o Classe DPG 2o Classe DPG 1o Classe Sub-Total

Defensores Publicos 

Direcao Nacional dos Servicos Reinsercao Social (Regime Especial)

Sub-Total
Total

Escalaoes

 1o   Eeclão  2o   Eeclão  3o   Eeclão Sub-Total
Total

Notario 

Categorio forca de trabalho 

MINISTÉRIO DA JUSTICA

Categoria forca de trabalho Official 

Diligenciais de DP do MJ

Escalao

Escalão 1 Escalão 2

Policia Cientifica de Investigação Criminal

Cetgoria forca de trabalho 
 Guarda P. Sub Che. Grau D Guarda Prisional Of. Grau E

Escalão 3 Escalão 4

Escaloes 

A B C

Guarda Prisional Grau F

Categoria Escalaoes
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Plano Anual do Ministério da Justiça para 2016 

Programas/Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de  

Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
FF 

Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Acesso à Justiça de qualidade para todos os cidadãos em todo o território nacional 
Meta Final: Até 2017, setor da justiça desenvolvido, melhorado e de qualidade, com mecanismos acessíveis aos cidadãos 
Indicador de Prestação de Serviços: 90 % dos cidadãos em todo território nacional acesso à Justiça. 

Programa 1: Desenvolvimento Institucional 
Objetivos específicos: Consolidar a administração da justiça, melhorando a capacidade das instituições e a coordenação entre elas. 

Monitorizar e melhorar os 
serviços do Ministério da Justi-
ça nos 12 Municípios 

Visita de trabalho de S.E Ministro aos 
12  Municípios  e participação nos 
encontros e nas cerimónias oficiais 
nos Municípios.   

Convite e agenda 
das atividades 

Manter e garantir boa 
prestação de serviços 
à comunidade nos 
Municípios  

Os serviços do MJ aos 
cidadãos nos Municípios 
melhorado e garantido. 

GMJ  630101 5    5 

Apresentar o relatório periódico 
do Estado sobre a Convenção 
Contra a Tortura (CAT) e parti-
cipar em encontros dos MJ 
para preparação da adesão de 
TL à ASEAN. 

Apresentação do relatório periódico 
Estado sobre a Convenção Contra a 
Tortura (CAT) em Genebra; 
Encontro dos MJ da ASEAN na prepa-
ração adesão TL à ASEAN realizado 
na Malásia.      

Convite e Agenda 
do evento 

Apresentação do 
relatório CAT em 
2015; 
Continuação de 
encontro da ASEAN  

O relatório periódico da 
Convenção Contra a 
Tortura apresentado; 
Participação encontro 
anual da ASEAN  

GMJ  630101 24    24 

Desenvolver, promover e 
melhorar o mecanismo de 
serviços eficazes de adminis-
tração para registo de títulos e 
gestão do uso de terras e 
propriedades. 

Três participantes participam em 
visitas de trabalho a Singapura e 
Malásia; 
Realizados 40 encontros semanais 
com dirigentes no âmbito serviços de 
Terras e Propriedades Cadastrais   

Relatório de visita 
trabalho; 
 
Ata de encontro 

Em 2015, 32 encon-
tros realizados 

Mecanismo de serviços 
administração Registo 
de Títulos e Gestão do 
Uso de Terras desen-
volvido e melhorado. 

GSETP  630102 12.4    12.4 

Implementar o Estatuto Orgâni-
co do GDG para funcionamento 
de 5 departamentos.   

O estatuto orgânico do GDG como 
padrão na execução das atividades 
aprovados. 

Diploma Ministe-
rial sobre Estatu-
to do Gabinete do 
Diretor Geral 
(GDG). 

5 Departamentos já 
estabelecidos no 
GDG 

 5 Cargos de Chefes de 
Departamento preenchi-
dos e estabelecidos. 

GDG e DNAJL  630103 0.5    0.5 

Organizar encontros dos Cor-
respondentes Nacionais para a 
realização da XV Conferência 
dos Ministros da Justiça da 
CPLP em Díli, Portugal e Brasil   

- Nr. de encontros organizados e 
alinhados com o programa da XV 
Conferência dos Ministros da Justiça 
da CPLP. 

Relatórios dos 
encontros. 
Atas 

O MJ de Timor-Leste 
assumiu o papel de 
anfitrião e presidên-
cia. 

- 3 encontros realizados GDG e DNAF  630103 40     40 
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Coordenar, dirigir e realizar as 
reuniões em contexto desen-
volver o mecanismo de coorde-
nação serviços do desenvolvi-
mento institucional Estado e 
avaliação de empenhamento 
de serviços no âmbito Ministé-
rio da Justiça 
 

Nr. reuniões do Conselho de Coorde-
nação do Setor da Justiça realizadas; 
Nr. reuniões do Conselho Consultivo 
dos dirigentes no âmbito MJ realiza-
das; 
As reuniões avaliação geral de execu-
ção das atividades e orçamento do MJ 
por semestre e anual realizadas.    

Ata final e relató-
rios das reuniões; 
 
 
 
 
 

Orientado pelo Estatu-
to Orgânico MJ, GDG 
e Plano Estratég. 
Setor da Justiça 
(PESJ) 
2015: o MJ realizou 
reunião de avaliação 
semestral de 3 dias 
em Díli  

- 2 reuniões de CC e - 
24 reuniões do Conse-
lho Consultivo realiza-
das; 
Reuniões de avaliação 
semestral e anual reali-
zadas  

GDG, GMJ e 
DNAF 

 630103 7.5    7.5 

Capacidade de planeamento e 
de execução das atividades, 
orçamento e definir o plano de 
aprovisionamento através de 
ação elaboração, compilação e 
harmonização que ordenadas. 

PAA, Orçamento e Plano Aprovisio-
namento para 2017 do MJ compilado, 
harmonizado e alinhado com o Plano 
Estratégico do Setor da Justiça e 
Programas Prioritários. 

O documento do 
PAA, Proposta 
Orçamento e 
Plano Aprovisio-
namento de 2017 

Em agosto 2016, 
concluídas a elabora-
ção e harmonização 
do PAA, Proposta 
Orçamento e Plano 
Aprov.  

Atividades planeadas 
executadas e orçamento 
executado 

GDG e todas as 
DN do MJ 

 630103 4     4 

Participar no encontro da 
Comissão da Verdade e Ami-
zade Comission of Truth and 
Friendship (CTF-SOM) em 
Jacarta, Indonésia, e reunir um 
Grupo de Trabalho Nacional de 
Género (GTNG)/SEM no país. 

Encontro realizado, baseado pela 
agenda aprovada com números 
pontos focais indigitados que partici-
pam. 

Relatório do 
encontro 

2015: realizado um 
encontro da CTF-
SOM em Bali; 
O DG-MJ como o 
presidente de GTNG 

- Relatório finalizado e 
submetido; 
Garante a aplicação do 
conceito sobre a igual-
dade de género  

GDG  630103 10     10 

Acompanhamento dos resulta-
dos da Diagnóstico Nacional 
pelo SEFI para melhorar os 
serviços públicos e realizar um 
seminário para os agentes MJ 
nos Municípios em relação com 
as políticas Descentralização 
Administrativa. 

Melhoria da prestação de serviços das 
instituições do MJ, de acordo com os 
resultados do Diagnóstico Nacional; 
Seminários sobre política desconcen-
tração administrativa realizados nos 
12 Municípios.  

Relatório do 
Diagnóstico 
Nacional; 
Lei No. 11/2009, 
Decreto Lei No. 
4/2014 no Reso-
lução Gov. 
28/2014 

De acordo com políti-
ca do VI GC através 
da SEFI e Despacho 
do Ministro da Justiça  

Resultados do Diagnós-
tico Nacional em imple-
mentação; 
Funcionários nos muni-
cípios têm conhecimento 
sobre a política descon-
centração administrativa 

GDG  630103 6    6 

Homologação da Avaliação 
Final referente a 2015.  

Homologação da avaliação de 
desempenho de 2015 a todos os 
funcionários do MJ  

O documento da 
avaliação de 
desempenho de 
2015. 

Competência do 
Diretor-Geral segundo 
Decreto-Lei No. 
19/2011 

Homologação final de 
avaliação desempenho 
dos funcionários MJ de 
2015 assegurado. 

GDG e DNAF  630103 1    1 

Levantamento dotação de 
vagas de funcionários públicos 
do MJ existentes para estabe-
lecer um concurso e   recruta-
mento de concurso interno dos 
funcionários do GDG-MJ 

- Nr.de  vagas de funcionários identifi-
cadas para proceder ao ato adminis-
trativo.  
- Staffing profile ou quadro pessoal da 
GDG-MJ preenchido. 

Relatório da 
equipa de levan-
tamento.  
Ata final do 
concurso. 

2015: levantamento  
dotação de vagas 
realizado; 110 vagas 
identificadas   

- 110 vagas identificadas  
- 110 funcionários (M e 
F) a recrutar 

GDG e DNAF  630103 4    4 

Representação judicial, desig- Atuação judicial, cerca de 2500 pro- Relatório apre- Resultados serviços Os casos registados DPG  630111       67     67 
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nada através da realização de 
plantões diários de atendimento 
público e mediação junto com 
Tribunais, Centros de Detenção 
e Prisões. 

cessos judiciais civis e criminais no 
Tribunal de Recurso, nos 4 Tribunais 
Municipais e respetivos Centros de 
Detenção em 2 Prisões Nacionais; 
No mesmo cerca de 3000 famílias 
atendidas. 

sentado anual-
mente ao Ministro 
da Justiça, sobre 
atuação judicial e 
extrajudicial pela 
Defensória Públi-
ca 

rotina da DP anterio-
res e os casos identi-
ficados 

atendidos pelos Defen-
sores Públicos nas 4 
áreas jurisdição; 
Plantões e mediação 
realizados 

Reunião do membro RIPAJ 
(Reunião Instituições Públicas 
de Assistência Jurídica dos 
Países de Língua Portuguesa -
CPLP). 

A reunião do membro RIPAJ-CPLP 
realizado. 

Atas relatório ou 
resultado de 
reunião 

2015: V Reunião IPAJ  
dos Países CPLP em 
Cabo Verde. 

Reunião realizada e os 
membros de RIPAJ têm 
conhecimentos sobre 
sistema de assistência 
jurídica. 

DPG  630111       10.4    10.4 

Promover uma gestão de 
avaliação serviços técnicos e 
todos os recursos que existem 
para manter a qualidade de 
prestação serviço da Defenso-
ria Pública.  

Encontro de avaliação aos serviços 
técnicos da DP realizado; 
Manter a contratação de 18 agentes 
de prestação serviços  

Relatório e termo 
contrato 

Referência de avalia-
ção serviços em 2015; 
Existem 18 agentes 
casuais 

Serviços técnicos da DP 
podem ser melhorados e 
garante eficácia presta-
ção serviços 

DPG  630111       98     98 

Elaborar e formular o Plano de 
Ação, Proposta de Orçamento 
e Plano de Aprovisionamento 
Anual da DNAF para 2017 

PAA, Orçamento e Plano Aprovisio-
namento para 2017 da DNAF elabo-
rado e alinhado com o Plano Estraté-
gico do Setor da Justiça e Programas 
Prioritários 

O documento do 
PAA, Proposta 
Orçamento e 
Plano Aprovisio-
namento de 2017 

Anualmente concluída 
a elaboração do PAA, 
Proposta Orçamento 
e Plano Aprov. 

Atividades planeadas 
executadas  

Dep. Planeamen-
to-DNAF 

 630105     - 

Processar e emitir Formulário 
de Compromisso e Pagamento 
(FCP) e Payment Request 
Tracking-PRT, alteração de 
verbas, e fazer o pagamento 
parcialmente do projeto de 
Sistema Nacional de Cadastro 
(SNC). 

90% da dotação orçamental executa-
da de acordo com as regras e proce-
dimentos de Financiamento; 
100% das atividades do SNC para o 
ano de 2016 implementadas 

Taxa de execu-
ção orçamental 
publicado no 
portal do Gover-
no; 
3 Relatórios dos 
progressos do 
projeto alcança-
dos pelo SNC 

2014: taxa execução 
orçamento atingiu 
94%; Projetos SNC 
realizados 4 paga-
mentos e 2015 reali-
zados 3 pagamentos 

Números de FCP e PRT 
processados; 
Pagamento final do 
projeto de SNC no valor 
$9,186,178 realizado 

Dep. Finanças-
DNAF 

 630105 9,206    9,206  

Controlar e gerir o Fundo de 
Maneio e Fundo Empréstimo 
do MJ e para DTPSC, Registo 
Civil, Cartórios Notariais e 
Defensoria Pública dos 12 
Municípios 

Fundo sempre disponível e bem 
executado; reposição feita de acordo 
com as necessidades 

Relatórios do uso 
de FM e sub-
alocações 

Em 2014 e 2015 
foram constituídos FM 
nos organismos do 
MJ no valor de $ 
20,000 

Constituir FM de 
$15,000 para MJ. Trans-
ferir fundo empréstimo 
de $130,000 às reparti-
ções do MJ em 12 
Municípios 

Dep. Finanças-
DNAF 

 630105 11.1    11.1 

Processar as aquisições dos 
bens e manterias do MJ atra-
vés de tenderização conforme 

95% dos bens e materiais do MJ irão 
ser adquiridos e os pagamentos feitos 

Atas de avalia-
ção; adjudica-
ções; Relatório 

2014 e 2015: todos os 
bens e materiais do 
MJ foram adquiridos 

Bens e materiais  adqui-
ridos atempadamente 

Dep. Aprovisio-
namento-DNAF 

 630105 4     4 
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RJA  de Recebimento 
e Inspeção (R & 
I) 

Apoio ao funcionamento e 
fornecimento de bens essenci-
ais aos serviços Prisionais. 

Alimentação e bens essenciais distri-
buídos aos prisioneiros e guardas 
atempadamente; 
% Prisioneiros  acesso à justiça e 
entidade judiciais (Tribunal e Ministé-
rio Público. 

Relatório do 
fornecimento e 
despesas; 
Relatório de 
viagem, social, 
autorização da 
licença e relatório 
de despesas. 

25% prisioneiros 
preventiva,  
15% prisioneiros 
condenados; 
- 599 prisioneiros/as.  
- 188 Guarda Pris. 

Prisioneiros e guardas 
têm bens e serviços 
essenciais 
100% prisioneiros têm 
acesso à justiça. 

DNSPRS  630109 965  
 

   965 
 

Participar nas diversas reuni-
ões ou conferências sobre 
branqueamento capital na 
Austrália, abolição de pena de 
morte em Itália, adesão TL à 
ASEAN na Malásia, direitos das 
mulheres na Tailândia, terras 
no âmbito CPLP e CMJPLOP 
no Brasil, proteção das crian-
ças e combate crime do trafico 
de seres humanos em Portugal, 
combate corrupção em função 
publica (Moçambique) e confe-
rências países Ibero-
Americanos.         

- Pontos focais indigitados nomeados 
com Secretário-Geral participam nas 
respetivas reuniões e conferências em 
conformidade com o calendário.     

Relatório e atas 
resultados das 
reuniões ou 
conferências 

Por convite e agenda 
programa; 
Provindo da XIV 
CMJPLOP (Presidên-
cia de Timor-Leste) 

Tem conhecimento da 
política e medidas para 
combate BC; 
Demonstrar a política 
relativa à adesão de 
ASEAN; 
Política de alienamento 
da CMJPLOP com 
CPLP e XV Conferênci-
as realizadas; 
Política e leis da penali-
dade e DH apresentada 

DNAJL e GMJ  630106 16     16 

Fiscalizar o trabalho do Secre-
tariado Permanente da CMJ-
PLOP em Lisboa, Portugal. 

Desempenhar a função como o 
Secretário-Geral da CMJPLOP.   

Relatório de 
fiscalização 

XIV CMJPLOP (Pre-
sidência da Timor-
Leste) 

Garantir funcionamento 
do Secretariado Perma-
nente para assegurar 
decisões tomadas em 
Díli na XIV CMJPLOP 

DNAJL  630106 0.8 
 

   0.8 

Participar na realização de 
encontros entre órgãos de 
controlo interno de linhas 
ministeriais para a boa gover-
nação e eficácia na administra-
ção.   

Nr. encontros de coordenação entre 
órgãos de controlo interno das institui-
ções Estado  

Relatórios do 
encontro 

2015: 9 encontros de 
coordenação com 
IGE, CAC e MAE  

20 encontros de coorde-
nação realizados  

 GIA  630104 2     2 

Promover e melhorar as carrei-
ras dos funcionários através do 
processo de recrutamento 
interno para uma prestação de 

Nr. funcionários promovidos e recru-
tados segundo as vagas existentes   

Ata final de 
concurso e termo 
de aceitação 

2015: 15   funcionári-
os 

3 funcionários de Grau A 
e B (masculino ou  
feminino) do GIA, recru-
tados. 

GIA, DNAF e CFP  
 

630104 1     1 
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serviços no âmbito controlo 
interno.     

Realizar reuniões conselheiros, 
inscrição e atualização de base 
de dados dos advogados 
privados-AP 

Nr. reuniões conselheiros, inscrição e 
atualização dados dos AP realizados; 
Nr. de advogados privados atualizado 
na base dados 

Relatório de 
reuniões; 
Dados no sistema 
de Base de 
dados 

Até 2015: 73 advoga-
dos privados forman-
dos existentes  

- 12 reuniões realizadas; 
- 150 dos AP inscritos 
para exercerem as suas 
funções 

CFJ FDCH      7.8 

Fixar avisos de novos recruta-
mentos de formação e partici-
par os eventos importantes nos 
Municípios 

- Avisos de novos recrutamentos e 
formação afixados e publicados nos 
12 Municípios; 
- Eventos importantes nos Municípios 
participados. 

Publicação novos 
cursos; 
Relatório de 
viagens e MPG 

Como nova maneiras 
e iniciativa do CFJ; 
2015: participação 
diversos eventos     

Avisos sobre abertura 
de concurso afixados e 
publicitados ao público; 
 

CFJ 
 

 630110 2  
 

   2 

Manter a contratação dos 
funcionários casuais para 
apoiar as atividades diárias no 
Centro de Formação Jurídica. 

Nr. Funcionários casuais contratados    Termo contrato e 
relatório presença 
diárias 

Em 2015: 8 funcioná-
rios contratados 

8 funcionários contrata-
dos 

CFJ 
 

 630110 15     15 

Realizar encontro de 3 Institui-
ções: MJ, MAE e MF para 
implementar a política de 
registo das crianças (0-5 anos) 
e no mesmo facilitar a forma-
ção aos líderes locais e partei-
ras. 

Nr. encontros sobre a Implementação 
de Registo Civil e Vital estatística - 
CRVS realizadas; 
Nr. de crianças (0-5 anos) em todo 
território registadas   

Ata de reunião; 
Relatório e  
registos 

Desde 2014 RDTL 
adotou o sistema 
CRVS.  

- 2 encontros 
25,000 crianças regista-
das em todo território   

DNRN-MJ, MAE, 
MF e MS 

OGE 
 
 

UNICEF 

630108 3  
 
 
- 

   3 
 
 
- 

Apoiar a política do VI Governo 
constitucional para as estrutu-
ras desconcentração adminis-
trativa com forma de disponibi-
lizar uma alocação dos fundos 
para apoio as atividades Regis-
tos e Notariado Municípios. 

Os pontos focais indigitados são 
competentes e ativos para representar 
o MJ 

Relatório da 
Implementação 
de cada Municí-
pio  
 

Política do VI Governo 
para descentralizar 
competências aos 
Municípios 

Melhorar o sistema e os 
serviços de Registo Civil 
e do Notariado nas 
áreas rurais. 

DNRN  630108 150     150 

Promover e melhorar as carrei-
ras dos funcionários através do 
processo de recrutamento 
interno para melhorar a presta-
ção de serviços nos Registos e 
Notariado. 

Nr. Funcionários promovidos e recru-
tados segundo as vagas existentes e 
vai completar as estruturas da Con-
servatória de registo e Cartório Nota-
rial nos Municípios   

Termo de Refe-
rência (TdR); 
Ata final do Júri e 
termo aceitação 

2015: Baseado no 
mapa de pessoal da 
DNRN aprovado pelo 
PN    

21 funcionários (H e M) 
promovidos para preen-
chimento de vagas 
existentes. 

DNRN, GDG, 
DNAF, CFP 

 630108     - 

Determinar a situação jurídica 
de todos os lotes de terra em 
Timor-Leste e assegurar a 

Nr. de propriedades do Estado regula-
rizadas; 
Nr. de contratos de arrendamento dos 

Relatório, contra-
tos e faturas de 
pagamento 

2015: 503 proprieda-
des Estado regulari-
zadas; 

700 contratos 
(parcelas) regularizadas; 
Procede 200 contratos 

DNTPSC 
 

630112 
 
 

146 
 
 

  
 

 
 

146 
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disponibilidade dos serviços em 
todo país através da regulari-
zação de propriedades do 
Estado, proceder ou rever 
contratos de arrendamento e 
controlo dos pagamentos de 
rendas.  

bens imóveis do Estado processados 
e renovados; 
Valor pagamentos de rendas ou 
receitas de contratos de arrendamen-
to depositados.   

96 contratos renova-
dos; 
$.1,394,278.50 recei-
tas foram depositadas 
no BNU 

de arrendamento; 
Valor alcançado $2,8 M 
depositados na Conta 
Geral do Estado, BNU 

Recolher e fazer o levantamen-
to de informações sobre propri-
edades arrestadas pelo banco 
durante a Administração da 
Indonésia. 

Nr. de parcelas da propriedades 
arrestadas pelo banco identificadas e 
registadas 

Relatório de 
levantamento 

Novas atividades 
 

100 parcelas de proprie-
dades arrestadas pelo 
banco, administradas  

DNTPSC 
 

 630112 
 
 

4.3 
 
 

  
 
 

 
 
 

4.3 
 

Monitorização dos serviços 
administrativos e técnicas 
incluindo atividades da SNC 
nos 12 municípios e 1 Região 
Especial.  

- Nr. de monitorizações realizadas nos 
Municípios  
- Nr. de parcelas levantados pelo 
GMN através de Serviços Nacional de 
Cadastral e seus progresso 

Relatório da 
equipa monitori-
zação. 

Resultado de auditoria 
em 2015; 
Projeto Plurianual 
2014 - 2019 (em 
2015, 26,639 parcelas 
cadastradas) 

- 2 monitorizações 
realizadas em 12 Muni-
cípios + 1 Região Espe-
cial; 
- 30,000 parcelas cadas-
tradas. 

DNTPSC e DNAF 
 

 

 630112 
 
 

 

9 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

9 

Desenvolvimento de gestão e 
informação que permitam à 
Direção Nacional de Terras e 
Propriedades prestar serviços 
de uma forma mais rápida, 
segura, eficaz e acessível aos 
cidadãos, através de estabele-
cimento pontos de referência 
cadastral (Ordem  IV), promo-
ver a mediação entre as partes 
em conflitos, uniformização de 
nomes geográficos e classifica-
ção de uso do solo, levanta-
mento de dados toponímica, 
variação de uso do solo, deli-
neação ou densificação de 
marcos da linha fronteiriça, 
celebração de GIS. 

- Nr. de levantamento parcelas e 
esporádico com pontos de referência, 
cadastradas e atribuídas; 
- Nr. Conflitos ou disputas de terras 
registados e resolvidos; 
- Nr. de levantamento de dados topo-
nímicos, variação de uso do solo e 
delineação de marcos da linha frontei-
ra recolhidos e instalado; 
- Celebração de GIS realizada no mês 
de novembro 2016; 

Relatório de 
levantamento; 
Relatório de 
processo media-
ção e casos 
resolvidos; 
Relatório de 
levantamento; 
Relatório de 
despesas orça-
mento. 

Serviços rotinas de 
acordo com Estatuto 
Org. Da DNTPSC; 
- 2015: resolvidos 164 
casos disputas da 
terras 
Celebração anual-
mente. 

- 800 parcelas; 
- 100 casos; 
- Um Município e Posto 
Administrativo; 
- Dia mundial de GIS 
celebrado. 
 

DNTPSC-MJ e 
MNEC 

 
 
 
 
 
 

 

630112 
 
 
 

116 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 116 
 
 
 
 

Identificar e verificar o estabe-
lecimento novos pontos de 
referência e dados de reclama-
ções de propriedades privadas 
abandonadas. 

- Número de novos pontos de referên-
cia identificados e observados; 
- Números de dados de reclamações 
verificados. 

Relatório de 
identificação e 
dados reclama-
ções. 

Baseia-se na atribui-
ção serviços 

- 25 pontos ident. e 50 
pontos observados; 
- 750 dados reclama-
ções verificadas. 

DNTPSC 
 

 630112 
 

46.3 
 

   46.3 
 



 

 

 

 

 

Page 245 

 

Realizar encontro avaliação 
das atividades trimestrais, 
anual e elaboração PAA inclu-
indo preparação do orçamento 
da Direção Nacional de Terras 
Propriedades e Serviços 
Cadastrais para 2017. 

- Número encontros trimestrais e 
anual realizados; 
- Preparação orçamento e elaboração 
PAA 2017 realizados. 
  

Ata de encontro; 
O documento do 
PAA, POGE e PA  
de 2017  
 

Atividades realizadas 
anualmente 

 - 5 encontros 
- PAA, POGE e PA  
2017 finalizados e 
submetidos. 

DNTPSC  630112 27 
 

   27 
 

Participar no encontro anual de 
SOM, JVC e TSC-BDR na 
negociação da linha Fronteira 
Terrestre  

Encontro de negociação da linha 
Fronteira Terrestre realizado em 
Jacarta, Indonésia 
 

Relatório da 
equipa 
 

2015: 3 pessoas 
participaram encontro 
anual de SOM em 
Bali, Indonésia 

Dirigentes indigitados 
participam encontro em 
Jacarta, Indonésia    

DNTPSC  630112 3    3 

Participar nas reuniões do 
Grupo de Trabalho sobre 
Propriedade das Terras e  XV 
conferência dos Ministros da 
Justiça da CPLP como fator do 
desenvolvimento no espaço da 
CPLP 

- Número reuniões Grupo de Trabalho 
realizadas e participadas; 
- Conferência dos Ministros da Justiça 
da CPLP realizada. 

Relatório do 
Grupo de Traba-
lho; 
Relatório da 
conferência 
 

De acordo com XIV 
conferência  realizada 
em Díli, 2015  

- 3 reuniões GT realiza-
das; 
- Conferência dos Minis-
tros da Justiça da CPLP 
realizada no Brasil 

DNTPSC  630112 10.6    10.6 

Participar na Conferência 
Internacional FIG em Istambul - 
Turquia 

- Conferência Internacional FIG reali-
zada na Turquia assistida  

Relatório 
 

Por convite Participação na confe-
rência internacional FIG    

DNTPSC  630112 3.2    3.2 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 11,031.1 

Programa 2: Reforma e Quadro Legal 
Objetivos específicos: Consolidar e harmonizar o quadro legal do sistema da justiça e do direito. 

Disseminar os resultados do 
levantamento da Estrutura 
Orgânica das Repartições do 
MJ nos Municípios. 
 

- Estrutura orgânica das repartições 
do MJ nos Municípios aprovada e 
estabelecida 

Relatório dos 
levantamentos  

2015: Estrutura Orgâ-
nica estabelecida nos 
Municípios Aileu, 
Emera, Liquiça 

Estrutura orgânica das 
repartições do MJ esta-
belecida em todos os 
Municípios  

GDG, DPG, 
DNRN, DNTPSC 

e DNSPRS 

 630103 4    4 

Proposta para a revisão do 
estatuto da Defensoria Pública 
e demais quadros legais previs-
tos no Plano Estratégico Setor 
da Justiça 

- Estatuto da Defensoria Pública 
apresentado, apreciado e aprovado. 

Publicação no 
Jornal da Repú-
blica 

Reatualização do 
estatuto atual 

- Estatuto da DPG 
aprovado e implementa-
do 

DPG  630111     - 

Finalizar os Regulamentos 
Gerais para os Serviços Prisio-
nais 

Diploma Ministerial sobre Regulamen-
to Geral para os Serviços Prisionais 
aprovado 

Publicado no 
Jornal da Repú-
blica 

2013: Projeto entre-
gue pela DNAJL    

- Quadro legal dos 
serviços prisionais em 
implementação 

DNSPRS   
630109 

    - 

Completar o quadro legal do % de proposta das novas leis, regi- Lei Publicada no 2015: Elaboração de 100 % das leis, regime, DNAJL  630106 7.3    7.3 
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sistema de justiça com elabo-
ração de novas propostas de 
legislações e alterações para 
regularizar e cobrir as necessi-
dades de sociedades e desen-
volvimento institucional.  

mes e código são elaboradas e sub-
metidas: 
- Lei de Justiça Tradicional ou Costu-
meiro; 
- Lei de Mediação Arbitragem; 
- Lei sobre Direitos de Autor Proprie-
dade Intelectual; 
- Regime Jurídico das Contraordena-
ções; 
- Lei sobre a Proteção de Dados 
Pessoais; 
- Lei da Organização Judiciária; 
- Código de Registo Predial; 
- Alteração ao estatuto orgânico do 
MJ.     

Jornal da Repú-
blica; 
 
 

Propostas de Lei 
atinge 50% (existe 
concept note); 
- 90% proposta lei 
submetida; 
 - 10% (início da 
pesquisa); 
 

código de registo predial 
e alteração da estrutura 
orgânica MJ aprovado 
pelo MdJ e submissão 
ao Conselho de Minis-
tros para discussão, 
apreciação e aprovação 
 

Desenvolver uma metodologia 
nacional para rever e redigir as 
legislações em forma de revi-
são e harmonização com o 
Manual de Boas Práticas na 
preparação e redação legislati-
vas  

O Manual de Boas Práticas sobre 
preparação e redação legislativa 
revisto e atualizado 

Mediante utiliza-
ção por partes 
dos legisladores 

Orientado pelo serviço 
de legislação 

O manual de boas 
práticas de preparação e 
redação legislativas  
harmonizado como um 
guia do sistema legal. 

MJ-DNAJL  630106     - 

Elaborar o anteprojeto do 
manual estandarte operacional 
de procedimentos de inspeção 
e auditoria, código de conduta 
do GIA, e determinar guia de 
controlo interno para direções 
nacionais e Municípios no 
âmbito do MJ com padrões 
para execução das atividades 
dos inspetores ou Auditores 
nas suas funções. 

O manual estandarte operacional de 
procedimento e código de conduta 
para serviços inspeção e auditoria 
aprovado pelo MdJ; 
 
Guia do controlo interno aprovado 
pelo MdJ. 

Um diploma 
ministerial publi-
cado no JdR 
 
Guia de controlo 
interno  

GIA-MJ já existe 
desde 2010, mas  
ainda não existe o 
manual de procedi-
mento e código con-
duta    

Como um guia básico de 
padrões para a condu-
ção inspeções e audito-
rias; 
Guia de CI estabelecido 
e implementado.  

GIA, GDG, DNAJL 
e DNAF  

 630104 10    10 

Elaborar alteração de regime 
jurídico de passaporte e regime 
de emolumentos geral de 
Registos e Notariado, Decreto-
Lei no. 44/2008 e Decreto-Lei 
no. 46/2011 

Decreto-Lei e Diploma Ministerial 
Aprovado pelo CM 

Publicado no 
Jornal da Repú-
blica 

Mudanças de mode-
los passaporte atual 
para Micro-chip (Pas-
saporte Eletrónico). 

Decreto-Lei e Diploma 
publicando no Jornal da 
República e implemen-
tado 

DNRN e DNAJL  630108 0.5    0.5 

Atualizar e completar o quadro 
legal de Registos e do Notaria-
do, através da proposta de 

Proposta de alteração do DL de 
Registo Comercial aprovado pelo CM; 
Diploma Ministerial dos modelos de BI 

Publicado no 
Jornal da Repú-
blica 

Ainda não existe 
sistema controlo de 
Branqueamento de 

Alteração Decreto-Lei, 
Diploma Ministerial e 
Código Civil são apro-

DNRN e DNAJL  630108     - 
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alteração do Decreto-Lei de 
Registo Comercial, Diploma 
Ministerial dos modelos de BI e 
Código Civil sobre a modalida-
de de casamento  

aprovado pelo CM; 
Proposta de alteração artigo1475 do 
Código Civil alterado para a socializa-
ção 

Capitais; Existem 
preocupações da 
população com cores 
BI e outras com 
religião  

vados e implementados 

Total do Programa 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 21.8 

Programa 3: Desenvolvimento de Recursos Humanos 
Objetivos específicos: Desenvolver as capacidades e competências dos profissionais do setor da justiça, incluindo dotar as instituições dos recursos humanos necessários e suficientes para prosseguirem os seus mandatos. 

Participar no Seminário nas 
áreas de Gestão e Liderança 
principalmente sobre Gestão de 
Riscos e Controlo Interno em 
YPIA, Jacarta, Indonésia  

- Participantes aumentam conheci-
mentos de como gerir e fazer o con-
trolo interno. 

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora 

Em 2014 foi realizada 
formação de gestão e 
liderança 

3 TS e 3 TP  participam 
na formação 

GDG  630103 6.5    6.5 

Participar na formação sobre 
Aplicação de Dados LiDAR no 
Planeamento, em MOF & PT 
Karvak, Nusa Geometika Indo-
nésia 

- Participantes adquirem conhecimen-
tos  e habilidades para aplicar o 
sistema de LIDAR 

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora 

2015: 2 func. MJ 
participaram nesta 
formação em Bali, 
Indonésia 

5 TS e TP  participam na 
formação 

GDG  630103 6    6 

Formação de Gestão e Lide-
rança para os Chefes de 
Departamentos do MJ e Direto-
res Municípios 

Nr. de Cargos Chefia obtêm conheci-
mentos  e habilidades para gerir e 
administrar os serviços 

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora 

Relatório da Inspeção 
do GIA, MJ ano 2012-
2014 

50 Chefes de Departa-
mento e Diretores Muni-
cípios capacitados 

GDG, DNAJL e 
DNAF 

 630103 4    4 

Formação técnica de curto 
tempo aos novos cargos de 
chefia  

Participantes adquirem conhecimen-
tos e habilidades para gerir e adminis-
trar os serviços  

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora 

Relatório de Inspeção 
do GIA, MJ Ano 2012-
2014 

Todos novos chefes 
implementam as fun-
ções técnicas de cada 
cargo. 

GDG e DNAF  630103 4    4 

Participar na formação da área 
de Gestão Administrativa, no 
INAP & STIA-LAN, Jacarta 
Indonésia. 

Participantes adquirem conhecimen-
tos e habilidades para gerir e adminis-
trar os serviços 

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora 

Baseado pelo MoU 
com  STIA-LAN, 
Jacarta Indonésia que 
foi assinado no ano 
2014. 

5 TS e TP participam na 
formação 

GDG FDCH 630103     - 

Participar na formação sobre 
Arquivo Eletrónico Digital em 
Logística, em  Smile Group 
Yogyakarta, Indonésia 

Participantes adquirem conhecimen-
tos e habilidades para operacionaliza-
rem e assegurarem o sistema de 
arquivo  

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora 

2013 e 2014: foram 
realizadas as mesmas 
formações na mesma 
Instituição. 

6 TP e TA  participam na 
formação 

GDG FDCH 630103     - 

Participar na formação da 
língua Portuguesa no Instituto 

Participantes adquirem conhecimen-
tos de língua Portuguesa e língua 

Certificados 
emitidos pela 

2014: realizadas as 
mesmas formações 

4 TS e TP  participam na 
formação 

GDG FDCH 630103     - 
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Camões e língua Inglesa no 
LELI no nível nacional (em Díli). 

Inglesa Instituição imple-
mentadora 

nas mesmas Institui-
ções. 

Participar na formação de 
língua Portuguesa e língua 
Inglesa ao nível internacional 
(em Portugal e Austrália) 

Participantes adquirem conhecimen-
tos de língua Portuguesa e língua 
Inglesa 

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora 

2014: foi realizada 
mesma formação na 
Austrália. 

4 TS e TP participam na 
formação 

GDG FDCH 630103     - 

Continuação da Formação da 
Indução aos Funcionários 
Públicos do Ministério da Justi-
ça que foram recrutados no ano 
2013 pelo INAP 

Programa de formação finalizado e os 
funcionários participaram na formação 
referida. 

Relatório das 
atividades e lista 
dos participantes 
da formação 

2015: realizada for-
mação indução FP 
conduzida pelo INAP 

Funcionários Públicos 
do MJ que foram recru-
tados no ano 2013 
participam na formação  

GDG FDCH 630103     - 

Aperfeiçoamento do Centro de 
Formação Jurídica e participa-
ção profissionais internacionais 
que atuam diretamente no 
sistema judicial no Curso de 
Formação dos Defensores 
Públicos, Juízes e Procurado-
res timorenses. 

- Defensores Públicos formados e 
capacitados. 

Relatório apre-
sentado ao MJ, 
sobre resultado 
de formação pelo 
Conselho Superi-
or da DP 

A formação continua-
ção 

-  Defensores Públicos 
formados e capacitados. 

DPG e CFJ FDCH 630111           - 

Treinamento e capacitação 
através de Intercâmbio com a 
Defensoria Pública do Brasil 

Nr. Defensores Públicos e oficiais de 
justiça capacitados. 

Relatório apre-
sentado ao Minis-
tro da Justiça, 
sobre resultado 
de intercambio 

Baseado de acordo   - 6 DP e 6 oficiais de 
justiça foram capacita-
dos após 2 meses de 
treinamento no Brasil. 

DPG FDCH 630111           - 

Nomeação de um Defensor 
Público de carreira para o 
cargo de adjunto do Defensor 
Público-Geral 

- Defensor Público de carreira nome-
ado para o cargo de adjunto do 
Defensor Público-Geral   

Relatório apre-
sentado ao Minis-
tro da Justiça, 
como presidente 
do CSDP sobre, 
resultado de 
nomeação 

Baseado do Estatuto 
Orgânica da DPG 

Um DP de carreira 
nomeado para cargo do 
DP-Geral 

DPG FDCH 630111           - 

Continuação curso de formação 
dos Oficiais de Justiça no 
Centro de Formação Jurídica 

Oficiais de Justiça formados e promo-
vidos. 

Relatório apre-
sentado ao MdJ, 
sobre resultado 
de formação 

 Continuação de 
formação 

Oficiais de justiça capa-
citado para exercer suas 
funções 

DPG  630111       10    10 

Formação técnica aos funcio-
nários para ajustar os requisitos 
e competências obterem 
conhecimentos de gestão 
financeira 

Nr. de funcionários que participam na 
formação 
Programa de formação finalizado e 
aprovado; 
 

Relatório de 
execução das 
atividades; lista 
dos participantes. 

2015: realizadas 4 
formações nos 3 
Municípios e RAEOA  

63 funcionários (M e F) 
dos Municípios  

Dep. ARH-DNAF  630105 5    5 
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Desenvolver as capacidades e 
conhecimentos dos recursos 
humanos com formações 
técnicas e especializadas 

Nr. Funcionários adquirem conheci-
mentos e habilidades para operacio-
nalizarem e assegurarem a sustenta-
bilidade dos serviços de TI no setor da 
justiça; 
Nr. Funcionários adquirem conheci-
mentos e habilidades em gestão, 
financeira, logística e aprovisionamen-
to 

Certificados 
emitidos pela 
Instituição imple-
mentadora  
 
 

2009: realizada for-
mação de IT no CFJ 
pelo PNUD; 
2013 e 2014: realiza-
das formações na 
Instituição Smile 
Group Yogjakarta 

13 funcionários da 
DNAF capacitados para 
exercer suas funções; 
 
 
7 funcionários da DNAF 
participarem na forma-
ção 

Dep. ARH-DNAF FDCH 630105     - 

Participar na formação de 
gestão de Recursos Humanos 
e Liderança em STIA-LAN 

Nr. funcionários da DNAF formandos 
e capacitados  

Certificado de 
treinamento, 
emitido pela 
STIA-LAN 

2013 e 2014: 7 funci-
onários participaram 
na formação de ges-
tão em Yogjakarta 

8 funcionários   Director-DNAF; 
Dep. ARH 

 630105 15    15 

Processar o recrutamento de 
concurso interno para os pos-
tos vagos segundo o staffing 
profile aprovado 

Quadro pessoal ou staffing profile da 
DNAF preenchido. 

Ata final do 
concurso 

Em 2014 e 2015 
foram recrutados 11 
funcionários 

18 funcionários (M e F) 
recrutados 

Director-DNAF; 
Dep. ARH 

 630105 1    1 

Assegurar os contratos dos 
funcionários casuais que apoi-
am a DNAF, DNAJL e  
DNDHC  

15 funcionários casuais continuam 
exercer funções conforme a descrição 
de tarefas atribuídas 

Termo de contra-
tos 

15 funcionários casu-
ais existentes 

15 funcionários casuais 
mantêm os contratos  

Director-DNAF; 
Dep. ARH 

 630105 28.1    28.1 

Assegurar os contratos dos 
Assessores Internacionais e 
Nacionais existentes e recrutar 
um Assessor Internacional 
para a manutenção do sistema 
de IIMS 

Nr. de assessores nacionais e inter-
nacionais continuam a exercer as 
suas funções de acordo com os 
Termos de Referências aprovados 
pelo Ministro. 
Um assessor Internacional para IIMS 
exerce as funções de acordo com os 
TdR aprovado pelo Ministro.   

Termo de contra-
tos 

2014 e 2015: contra-
tados 4 assessores 
nacionais e 3 assesso-
res internacionais   
 
 
 

- 4 assessores nacionais 
e 3 assessores Interna-
cionais contratados 
 - 1 assessor internacio-
nal para manutenção do 
IIMS recrutado 

Director-DNAF  630105 444    444 

 Bolsas para estudos em AKIP, 
Jacarta 

3 mulheres e 
2 homens 

Despacho da 
nomeação será 
no início de 
estudos 

Não há recursos 
humanos especializa-
dos na área do servi-
ço prisional. Em 2014 
INAP-DG-DNSPRS já 
foram visitar a AKI, 
Jacarta 

- Promover a capacita-
ção dos recursos huma-
nos através da educa-
ção formal. 
- Já existe o DL 38/12. 

DNSPRS 
 
 
 

FDCH       

Formação física e técnica aos 
Guardas Prisionais de Timor-
Leste (GPTL)   

- Nr. de Guardas Prisionais que parti-
cipam na formação física e técnica 

Relatório da 
implementação 
da formação. 

2011: ainda não havia 
a formação técnica 
para a GPTL 2014: 
MJ em cooperação 
com a F-FDTL realiza-

- 188  
- Já existe o DL 38/12 

DNSPRS FDCH       
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ram a formação física 
para GPTL 

Realizar um estudo comparati-
vo dos Guardas Prisionais na 
prisão de Cipinang - Jacarta 

10 Guardas Prisionais (5 mulheres e 5 
homens) com o cargo Direção e 
Chefia participam nesse estudo com-
parativo 

Relatório da 
implementação 
do estudo compa-
rativo. 

Ainda não havia o 
estudo comparativo 

Promover conhecimento 
na área dos serviços 
prisionais 

DNSPRS FDCH       

Realizar um estudo comparati-
vo para os técnicos da Rein-
serção Social (RS) em Portugal 

5 pessoas (2 mulheres e 3 homens) 
participam no estudo comparativo. 

Relatório da 
implementação 
do estudo compa-
rativo. 

Já existe o DL 
14/2014, especial-
mente artigos da RS 

Promover conhecimento 
na área de serviços 
prisionais. 

DNSPRS 
 

FDCH       

Curso vocacional e gestão para 
os prisioneiros (as) sobre 
controlar a emoção 

555 prisioneiros e 22 prisioneiras 
participam na formação de acordo 
com o horário 

Relatório da 
implementação 
do curso 

Já existem os forma-
dores da DNSPRS/ 
SEPFOPE/ SEM 

Promover a habilidade 
como um instrumento 
para Reinserção Social. 
Prisioneiros(as) apreci-
am esta formação. 

DNSPRS FDCH       

Fazer a proposta de recruta-
mento funcionários para preen-
chimento de vagas na Direção 
Nacional dos Direitos Humanos 
e Cidadania  

Equipa júri estabelecido e garantido 
ao processo de recrutamento; 
Nrs. novos funcionários recrutados.  

Ata final de 
concurso 

  
 

12 funcionários (mascu-
lino e feminino) com 
Grau B=3, C=2, D=2, 
E=3 e F=2 recrutados 

DNDHC, DNAF e 
CFP 

 630107 0.6    0.6 

Treinamento/seminário de 
direitos humanos e sensível 
Género, Lei de Violência 
Doméstica para agente do 
estado em nacional e rurais. 

- Número de agentes do Estado que 
participam em seminários sobre os 
direitos humanos, sensível género e 
lei de violência doméstica.  

Documentação e 
Relatório ativida-
des da Dire-
ção/MJ 

Baseada no PESJ e 
Plano de SEMA 

- 160 participantes   DNDHC  630107 4.1    4.1 

Recrutamento dos funcionários Novos funcionários recrutados para 
categoria de Técnico Profissional 
Grau C (1 pessoa) e Assistente Grau 
F (1 pessoa) 

ToR e equipa de 
júri aprovado, 
publicado e 
Relatório ata final 

 - 2 pessoas recrutadas DNAJL e GDG  630106 e 
630103 

    - 

Desenvolver o conhecimento e 
a capacidades dos funcionários 
da DNAJL através da Forma-
ção línguas (portuguesa e 
inglês) 

Nr.  Funcionários DNAJL qualificados 
na língua portuguesa; 
Nr. Funcionários DNAJL qualificados 
na língua inglesa 

Frequência dos 
cursos e certifi-
cados 
  

  - 5 funcionários capaci-
tados;  
- 2  funcionários capaci-
tados 

DNAJL, CFJ, 
DG-MNEC e 

GDG-MJ 

FDCH 630106     - 

Formação de interpretação ou 
formação técnica no âmbito de 
tradução jurídica 

- Nr. de tradutores capacitados 
 

Frequência do 
curso 

 9 tradutores capacitados     DNAJL e CFJ FDCH 630106     - 

Estudo comparativo sobre a - Nr de Técnicos do MJ Timor-Leste Frequência do  3 funcionários capacita- DNAJL MJ Japão 630106 2    2 
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legislação com MJ Japão  participam na formação em Osaka-
Japão para melhorar o conhecimento 
jurídico para elaboração de novos 
projetos de legislação   

curso dos    

Seminário sobre proposta lei do 
Código Registo Civil e da 
Resolução da Disputa das 
Terras com peritos do MJ 
Japão   

- Seminário realizado e nr. de partici-
pantes 

Realização do  
Seminário duran-
te 3 dias no CFJ-
Dili 

 20 participantes capaci-
tados Aprofundar o 
conhecimento dos 
técnicos sobre diploma 
registo civil e diploma da 
resolução da disputa 
das terras  

DNAJL  630106 1.5 
 

   1.5 

Formação redação legislativa 
em matéria de direito dasmu-
lheres  

Formação realizada com UNWOMAN 
- Nr. de participantes 

Frequência do 
curso 

 - 10 funcionários capaci-
tados   

DNAJL UN 
WOMAN 

630106      

Seminários aos funcionários 
públicos do MJ sobre matéria 
da EOMJ, Lei Procedimentos 
da Administrativos e  Leis 
relevantes da Função Publica  

2 seminários realizados no CFJ-Díli 
para todos os Cargos de Direção e da 
Chefia no âmbito do MJ   

Frequência do 
seminário   

90% Cargos de Dire-
ção e da Chefia no 
âmbito do MJ  têm 
conhecimento das leis 
relevantes  

Aprofundar o conheci-
mento dos Cargos de 
Direção e da Chefia em 
matéria legislação 
definida 

DNAJL e GDG  630106 e 
630103 

1 
 

   1 

Formação redação legislativa  Formação realizada, com 5 participan-
tes compostos por Juristas e traduto-
res (M=3 + F= 2) capacitados 

Frequência do 
curso 

5 funcionários capaci-
tado 

5 juristas e tradutores 
preparados para melho-
ramento de capacidade 
de legisladores 

DNAJL e CFJ FDCH      - 

Participar no estudo de inter-
câmbio sobre serviços de 
inspeção, fiscalização, investi-
gação, averiguação e auditoria. 

Nr. de funcionários participam em 2 
estudos de intercâmbio em Portugal e 
Macau 

Relatório de 
estudos inter-
câmbio 

Resultado estudos 
intercâmbio em 2012 

6 pessoas capacitadas GIA e CFJ FDCH      - 

Participar no seminário nacio-
nal de auditoria interno e Gra-
duação. 

Nr. funcionários do GIA participaram  
no seminário nacional e graduados na 
área de auditoria em Indonésia. 

Certificado de 
QIA 

8 pss já graduadas 
como auditores no 
Ministério da Justiça  

5 pessoas graduadas e 
certificadas 

GIA  
 

630104 5 
 

   5 
 

Formação na área especializa-
da de Auditoria interna  

Nr. funcionários do GIA capacitados e 
formados na área de auditoria interna 
com nível Básico, Intermédio e Avan-
çado 

Certificados e 
Relatórios  

Continuação a pro-
grama de 2015 
 

16 funcionários de GIA 
capacitados e recebem 
certificados  

GIA e IGE OGE (cen-
tralizado no 

IGE) 

      

Participar em seminários na 
área de gestão de controlo e 
fraud audit Inspeção e Auditoria 
em YPIA, Jacarta-Indonésia. 

- Nr de participantes TS e TP nos 
seminários.  
 

Certificado Continuação seminá-
rio (2014) 

7 GIA  630104 6    6 
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Realizar formações sobre 
gestão de controlo interno 
(envolvimento da DNAF, GDG 
e DNAJL) 

Número funcionários MJ (HeM) nível 
nacional e municipal adquire conhe-
cimentos de gestão controlo interno. 

Relatório de 
Formação 

Já foi realizado no 
2015 

200 funcionários (H--150 
e M - 50)  

GIA, DNAF e 
GDG 

 630104 7.2    
 

7.2 

Realizar o seminário anual 
sobre apresentação dos resul-
tados serviços de Gabinete 
Inspeção e Auditoria.  

Apresentar todos os Relatórios de GIA 
sobre Inspeção, Auditoria, fiscalização 
e investigação durante um ano   

Relatório de 
realização semi-
nário  

Avaliação fim do ano 
do serviço GIA 

Os participantes têm 
informações sobre o seu 
desempenho em cada 
direção 

GIA  630104 7.2    7.2 

Realizar as atividades de 
inspeção e fiscalização no 
Ministério da Justiça  

Inspecionar e fiscalizar os serviços 
operacionais das direções  

Relatórios de 
inspeção e fisca-
lização 

Atividades rotina e 
periódicas de GIA-MJ 

Melhorar o serviço 
operacional 

GIA  630104 10 
 

   10 
 

Realizar atividade de Auditoria 
interna em MJ 

Realizar auditorias interna do MJ para 
os serviços  de Administrativos; 
implementação gestão de arrenda-
mento, gestão de financeira e execu-
ção orçamental; O fundo de adianta-
mento e fundo de apoio bilaterais, 
cobrança de emolumentos, aprovisio-
namento gestão de atribuição de 
senhas combustíveis 

Relatório de  
Auditoria 

Atividades rotina e 
periódicas de GIA-MJ 

Melhorar gestão de 
serviço administrativo, 
financeiro e orçamental 

GIA  630104 10 
 

   10 
 

Realizar as ações de investiga-
ção e inquéritos segundo as 
ordens determinadas pelo MJ 

Ações de Investigação, inquéritos às 
deficiências do sistema de controlo 
interno, irregularidade financeira, 
erros observados, despesas injustifi-
cadas e outras irregularidades identifi-
cadas. 

Relatório do 
Processo de 
Investigação 

Investigações baseia 
ao queixas ou ordem 
de Ministro da Justiça 

Diminuir e combater as 
irregularidades e falhan-
ços 

GIA  630104 2  
 

   2 
 

Realizar as ações de segui-
mento 

Ações de seguimento ou acompa-
nhamento dos relatórios de inspe-
ções, auditorias e investigações 
submetido ao Superior Hierarquico. 

Relatório de ação 
seguimentos 

A compato os relatóri-
os e decisões de 
Superior MJ  
 

Garantir  todos os enti-
dades de MJ a cumprir 
decisões 

GIA  630104 1  
 

   1 
 

Contratação dos formadores 
nacionais e internacionais para 
ministrar formação, a tempo 
parcial, na área jurídica 

- Nr formadores nacionais e internaci-
onais contratados para ministrar aulas 
no CFJ 

Ata final do 
processo e termo 
contrato 

2 Formadores contra-
tados nacionais e 
internacionais    

11 formadores nacionais 
e internacionais contra-
tados 

CFJ FDCH       

Contratação de formadores 
nacionais e internacionais para 
ministrar formação, a tempo 
parcial, na área linguística 

- Nr. formadores nacionais e interna-
cionais contratados 

Ata final do 
processo e termo 
contrato 

6 Formadores contra-
tados nacionais e 
internacionais    

8 formadores nacionais 
e internacionais contra-
tados 

CFJ FDCH       

Contratação de formadores - Nr. formadores nacionais contrata- Ata final do Exigência juristas - 2 formadores nacionais CFJ FDCH       
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nacionais para ministrar forma-
ção na área tetum jurídico 

dos processo e termo 
contrato 

timorenses   contratados 

Curso de formação de língua 
portuguesa para PCIC  

- Nr. de PCIC que participam na 
formação  de língua portuguesa  

Fase de prepara-
ção 

100 % de formandos 
participam na forma-
ção 

30 PCIC capacitados em 
LP 

CFJ FDCH       

Curso Formação de Língua 
Portuguesa para os funcionári-
os do Ministério da Justiça  

- Nr, de funcionários que participam 
na formação de língua portuguesa 

Fase de prepara-
ção 

100 % de funcionários 
participam no curso 

50 funcionários  capaci-
tados em LP   

CFJ FDCH       

Estudo comparativo para pro-
fissionais do CFJ em Moçambi-
que e no Japão 

- Nr. de funcionários realizam o estu-
do comparativo 

Fase de prepara-
ção 

100 % de profissio-
nais participam o 
estudo comparativo 

- 6 e 3 profissionais 
concluem o estudo 
comparativo 

CFJ FDCH       

Curso de tradução e interpreta-
ção 

- Nr. de formandos que frequentam o 
curso 

Fase de prepara-
ção 

Continuação 13 formandos concluem 
o curso  

CFJ e DNAJL FDCH       

Estágio do 4º curso de forma-
ção de advogados privados  

- 28 formandos frequentam o estágio 
profissional 

Fase de prepara-
ção e contrato de 
formação 

100 % de advogados 
participam o estágio  

- 28 advogados termi-
nam o estágio e são 
graduados 

CFJ FDCH       

Continuação do 6o curso de 
formação de Magistrados e 
Defensores Públicos  

45 formandos frequentam a fase 
escolar do 6º curso de formação de 
magistrados e defensores públicos 

Resultado de 
recrutamento do 
6 curso de forma-
ção 

Continuação Formandos Magistrados 
e DP continuam a for-
mação 

CFJ FDCH       

7o Curso de formação de 
Magistrados e Defensores 
Públicos  

45 recrutados para o 7º curso de 
formação de magistrados e defenso-
res públicos 

Anúncio de 
recrutamento 
publicado no 
jornal da repúbli-
ca 

Continuação Formandos preparados 
para o curso 

CFJ FDCH       

Continuação do 4o curso de 
Formação para Advogados 
Privados 

28 formandos frequentam a formação 
da fase estágio 

Contrato de 
formação 

Continuação Os formandos terminam 
o  estágio 

CFJ FDCH       

Continuação do 5o curso de 
Formação para Advogados 
Privados 

45 formandos frequentam a formação 
da componente escolar 

Contrato de 
formação 

Continuação Os formandos frequen-
tam a formação 

CFJ FDCH       

Início do 6º curso de Formação 
para Advogados Privados 
 

45 candidatos recrutados para o 6º 
Curso 

Anúncio de 
recrutamento 
publicado no 
Jornal da Repú-
blica 

100 % Concluir a 
seleção e início da 
formação 

Os formandos iniciam a 
formação 

CFJ FDCH       
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Formação e capacitação aos 
Conservadores e Notários em 
Portugal  

- Nr. de Funcionários capacitados Resultado de 
avaliação da 
formação  

De acordo com MdE 
entre MJ Portugal e 
Timor-Leste 

15 conservadores e 
notários capacitados e 
exercem as suas fun-
ções com maior compe-
tência 

DNRN FDCH       

Formação de gestão e adminis-
tração na Indonésia  

- Nr. de Funcionários capacitados 
 

Relatório de 
formandos que 
frequentam  a 
formação 

De acordo com MdE 
entre MJ-TL e empre-
sa privada da Indoné-
sia 

5 funcionários frequen-
tam esta formação 

DNRN FDCH       

Formação sobre Casamento 
Civil em Portugal 

- Nr. de Funcionários capacitados  
 

Relatório de 
formação e 
certificado 

Acordo bilateral entre 
MJ TL e Portugal 

5 funcionários de Regis-
tos e Notariado capaci-
tados para gerir o casa-
mento civil em Timor-
Leste  

DNRN FDCH       

Formação em áreas suporte de 
sistema técnicas (IT) e Digitali-
zação (DMIS)-Indonésia 

- Nr. de Funcionários capacitados 
 

Relatório forman-
dos da formação 
e certificado 

De acordo com MdE 
entre empresa da 
Indonésia e MJ de TL 

- 6 funcionários capaci-
tados para exercerem as 
funções de IT 

DNRN  630108 37.3    37.3 

Participar em seminários na 
área de gestão de controlo e 
fraud audit Inspeção e Auditoria 
em YPIA, Jakarta-Indonésia, 2  
vezes para 8 Pss.  

TS e TP participaram nos seminários.  
(Masculino e feminino). 

Relatório e certifi-
cado 

De acordo com IGE-
Timor-Leste e YPIA 

Os formandos têm bons 
conhecimentos em 
gestão para gerir servi-
ços públicos 

DNRN  630108 5    5 

Formação nas áreas de Direito 
da Família, direito dos menores 
noções de pratica notarial, 
registo criminal, nacionalidade 
e língua portuguesa (Dili)  

- Nr. de funcionários capacitados Relatório forman-
dos 

Baseia-se nas leis 
aprovadas e em vigor  

- 12 formandos  têm 
conhecimento para gerir 
e ordenar as suas fun-
ções  

DNRN  630108 1     1 

Estudo comparativo sobre o 
novo sistema de passaporte (e-
passport) 

O estudo comparativo sobre o novo 
sistema de passaporte realizadas com 
2 pss em Singapura 

Relatório de 
estudo compara-
tivos 

Baseado no contrato Como referências de 
implementação do novo 
sistema  

DNRN  630108 2.4    2.4 

Participar encontro Bilateral 
entre Indonésia e Timor-Leste 
sobre linha fronteiriça e à 
emissão de Passes Fronteira 

- 1 Encontro bilateral realizado em 
Bali-Indonésia, com  3 participantes   

Relatório Já existe acordo 
bilateral entre RI e TL 

- Circulação das comu-
nidades na área frontei-
riça facilitada. 

DNRN  630108 8.9    8.9 

Realizar uma formação de 
técnica nas áreas de cadastro e 
cartografia 
 

Números de funcionários concluem a 
formação 
 

Relatório e certifi-
cados 

Complexidade servi-
ços técnicas existen-
tes 

23 pessoas funcionários 
capacitados nas áreas 
de cadastro e  de carto-
grafia  

DNTPSC  630112 5    5 
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Participar na formação profissi-
onal nas áreas de Mediação, 
Aplicação da Lei de Terras, 
Acontabilidade, Gestão Patri-
monial, Gestão Financeira, 
Planeamento, Sistema de 
Arquivo, Ética de atendimento e 
Comunicação, Protocolo, 
formação de Internal Controlo. 

Realizadas formações profissionais 
nas várias áreas de terras e proprie-
dades para  funcionários da DNTPSC. 
 

Relatórios e 
certificados 

Exigências de servi-
ços terras e proprie-
dades 

Conhecimentos nas 
áreas melhorados e 
melhores serviços 
prestados 

DNTPSC  630112 33.9    33.9 

Estudo comparativo sobre o 
sistema de registo títulos e 
sistema de informação Geoes-
pacial e fornecer bolsas de 
estudo aos funcionários das 
terras e propriedades (em Grau 
de Diploma IV, Licenciatura e 
Mestrado). 

Nr. Funcionários da DNTPSC conclu-
em o estudo comparativo de sistema 
registo títulos e Geoespacial; 
Nr. Funcionários da DNTPSC cursos 
com bolsas de estudo 

Relatórios e 
observações; 
 
Certificados ou 
Diploma de 
estudo 

Necessidade serviços 
cadastrais 
2015: nenhum  funci-
onário DNTPSC quer 
obter a bolsa de 
estudo 

6 funcionários partici-
pam em estudos compa-
rativos na Malásia e 
Japão; 
32 funcionários frequen-
tam cursos de Diploma, 
Licenciatura e Mestrado. 

DNTPSC OGE 
 
 
 
 
 

FDCH 

630112 13     13 
 
 
 
 
 
- 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 687.6  

Programa 4: Infraestruturas e Tecnologia Informática 
Objetivos específicos: Estabelecer as infraestruturas necessárias para as instituições de justiça em todo o país, designadamente edifícios, residências, transportes comunicações e tecnologia informática e comunicação TIC). 

Digitalização dos contratos de 
arrendamento e afetação 
oficial. 

Número de documentos digitalizado e 
inserido no sistema. 

Nr. dos documen-
tos digitalizados 
no sistema 

2015: digitalizados 
400 contratos  

Arquivo eletrónico esta-
belecido 

GSETP  630102 0.6    0.6 

Construção dos novos edifícios 
e residências da Defensoria 
Pública nos Municípios de 
Bobonaro e Ermera incluindo 
monitorização. 

50% conclusão de construção do 
novo edifício e residência nos Municí-
pios de Bobonaro e Ermera. 

Relatório do 
progresso físico 
de projetos 

A DP já foi estabele-
cida em Bobonaro e 
Ermera  

2 edifícios e 2 residênci-
as construídos nos 
Municípios de Bobonaro 
e Ermera  

DPG e FI  630111         300   300 

Adquirir e fornecer os meios e 
materiais ou equipamentos 
necessários e meios de logísti-
ca para apoiar o serviços da 
Defensoria Pública. 

% Materiais operacionais necessários 
adquiridos e utilizados nos serviços; 
- Equipamentos informáticos adquiri-
dos e distribuídos aos agentes da 
Defensoria.  

Relatório de 
inspeção e Patri-
mónio Estado 

Baseado do Plano 
Aprovisionamento 
aprovado 

100% dos materiais 
operacionais apoiam 
serviços administrativos; 
- 2 laptop, 2 desktop e 4 
impressoras foram 
distribuídas  

DPG  630111       25  6    31 

Monitorizar a construção dos 
edifícios da PCIC, STJ e  
Centro de Detenção Juvenil 

Construções dos projetos de edifício 
da PCIC, STJ e Centro de Detenção 
Juvenil realizadas de acordo com 
contratos estabelecidos 

1ª e 2ª Relatório 
do progresso da 
obra produzido; 
Certificados de 

Contrato assinado 
entre as partes 

Pelo menos 65% pro-
gresso da construção 
dos edifícios PCIC e 
STJ e 25% do projeto 

Dep. Logística- 
DNAF 

FI 630105       
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pagamentos CDJ realizado. 

Divisória de salas do novo 
edifício do Ministério da Justiça 

Divisão de salas realizada  conforme 
o desenho aprovado 

Fotografias  Construção do novo 
edifício atingiu 94% 

100% da divisória de 
salas concluída 

Dep. Aprov.-
DNAF 

FI 630105     - 

Instalação de gabinetes no 
novo edifício do Ministério da 
Justiça 

Gabinete instalado de acordo com a 
estrutura orgânica do MJ 

Novo edifício do 
MJ em funciona-
mento  

Mobiliário e equipa-
mentos informáticos 
existentes 

Mobiliário e equipamen-
to informática instalado 
conforme o número de 
funcionários 

Dep. Aprov.-
DNAF 

FI 630105     - 

Processar o pagamento de 
encargos de instalações com 
energia elétrica, telefone e 
circuito de internet 

Energia eletricidade, rede comunica-
ção e circuito de internet garantido 

Energia eletrici-
dade, comunica-
ções e rede 
internet disponí-
veis 

2014 e 2015: Forne-
cimento energia 
eletricidade, comuni-
cação e rede internet  

100% de pagamentos 
realizados de acordo 
com as faturas  

Dep. Finanças-
DNAF 

 630105 246    246 

Processar a aquisição de 
equipamentos para serviços 
administrativos e operacionais,    

100% dos equipamentos e serviços 
operacionais adquiridos (informática e 
comunicação)   

Relatório de 
recebimento e 
inspeção (R & I) e 
faturas de despe-
sas 

2014: adquiridos 2 
desktop; 2 laptops; 4 
telemóveis 

3 desktop, 3 laptop, 2 
impressora; 3 scanners, 
3 telemóveis, incluindo 
as ferramentas de 
serviços operacionais  

Dep. Aprov. e 
Logística-DNAF 

 630105 35 10   45 

Verificar e Inventariar o patri-
mónio do Estado pertencente 
ao MJ 

100% de dados do património do 
Estado do MJ verificado  

Lista de inventá-
rio do património 
Estado 

Relatório do Patrimó-
nio Estado atualizado 
no sistema de 
GRP/FB 

Nr. do património verifi-
cado e registado 

Dep. Logística- 
DNAF 

 630105 1    1 

Manter e preservar os edifícios 
públicos do MJ em condições 
de limpeza 

100% dos edifícios principais do 
Ministério da Justiça estão em condi-
ções adequadas de limpeza 

Contratos estabe-
lecidos 

Em 2010-2015 adjudi-
cadas 2 companhias 
de cleaning service 

- Contratos adjudicados 
a 3 empresas de clea-
ning services  

Dep. Aprov. e 
Logística-DNAF 

 630105 126    126 

Manter e preservar o patrimó-
nio de Estado em boas condi-
ções 

O património do Estado afeto ao 
Ministério da Justiça é preservado e 
mantido 

Contrato estabe-
lecido 

1 empresa nacional 
contratada em 2014  
termo a 2015 

Adjudicada empresa 
para fazer manutenção 
dos edifícios 

Dep. Aprov. e 
Logística-DNAF 

 630105 40    40 

Conservar as viaturas e motori-
zadas do Ministério da Justiça 
afetas à DNAF 

As viaturas e motorizadas do Estado 
em condições  

Relatório de 
pagamentos 
efetuadas 

10 viaturas e 14 
motorizadas da DNAF 

Nr. de Viaturas e motori-
zadas da DNAF manti-
das e reparadas  

Dep. ARH-DNAF  630105 20    20 

Manter e assegurar o funcio-
namento do sistema informática 
e rede de internet nos edifícios 
principais do MJ e Repartições 
MJ em 12 Municípios  

100%  do sistema informática e Rede 
de internet garantido e em bom funci-
onamento 

Intranet e internet 
disponíveis  

Edifícios principais do 
MJ e nos 12 Municípi-
os têm rede internet e 
intranet 

90% dos funcionários do 
MJ acedem aos serviços 
de internet e intranet 

Dep. TI-DNAF  630105 90    90 
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Estabelecer e assegurar a 
sustentabilidade da implemen-
tação do sistema eletrónico de 
gestão de casos (case mana-
gement system) 

Planos anuais e orçamentos de TIC 
aprovados em e implementação 
(indicadores do progresso). 
75% do sistema IIMS (Integrated 
Information Management System) 
assegurado 

Documento para 
manutenção do 
sistema IIMS  

Projeto de IIMS nas 
instituições do setor 
da justiça em funcio-
namento 

100% do sistema de 
IIMS assegurado  

Diretor e Dep. TI-
DNAF 

 630105 260    260 

Retenção de construção do 
projeto de Prisão Suai 

% de pagamento ao retenção de 
construção do projeto de Prisão Suai 
finalizado 

Relatório da 
supervisão do 
projeto 

2015: finalizado o 
pagamento de 80%  

Pagamento 20% da 
construção da Prisão 
Suai finalizado   

DNSPRS  630109   215.3  215.3 
 

Processar o pagamento de 
encargos de instalações que 
compõem de uso internet nos 
serviços Prisionais 

- internet está disponível nos serviços 
prisionais   

Faturas de 
Pagamento 

Fornecimento rede 
internet em 2014 e 
2015 

100% de pagamento 
realizado de acordo com 
as faturas  

DNSPRS  630109 30    30 

Aquisição de equipamentos 
para a Direção Nacional de 
Direitos Humanos e cidadania. 

Equipamentos adquiridos e distribuí-
dos  

Relatório de 
recebimento e 
Inspeção (R&I) - 
lista de inventari-
ado 

Para substituir os 
computadores que 
avariados. 

4 computadores, 1 
máquina fotocopiadora 
grande mf, 5 unid. UPS, 
1 unid. de Laptop marca 
Apple  

DNDHC  630107 6 
 

8   14 

Aquisição de equipamentos 
para Direção de Serviços 
Assessoria Jurídica e Legisla-
ção. 

% de materiais para serviços operaci-
onais adquiridos; 
Nr. Equipamentos adquiridos 

Faturas de des-
pesa  
Relatório de 
inspeção e Patri-
mónio Estado. 

Limitações de equi-
pamentos para exe-
cução das atividades; 
 

- 100% materiais de 
serviços operacionais 
adquiridos 
- 2 unidades de laptop e 
1 unidade de scanner 
adquiridos 

DNAJL  630106 8 
 

4 
 

  12 

Aquisição de materiais operaci-
onais e serviços administrativos 
eequipamentos 

% de materiais para serviços operaci-
onais adquiridos 
 
Nrs. Equipamentos de capital menor 
foram adquiridos 

Relatório Patri-
mónio Estado 

Conforme o Plano 
Aprovisionamento 
2015 e lista inventari-
zação 

Os materiais de serviços 
operacionais e equipa-
mentos de capital menor 
foram adquiridos 

GIA  630104 11 6   17 

Continuação da criação do 
novo sistema passaporte (e-
Passaport).  

Assegurar a viagem para estrangeiros   
 

Relatório de 
estudo e análise 
de Accessor 
Internacional 

2016 todos os paises 
adotam o  sistema 
ICAO 
 

50 % do novo sistema 
de passaporte (e-
passport) estabelecido 

DNRN DNAF e 
CNA 

 630108 1,000 
 

 

   1,000 

Aquisição de materiais operaci-
onais e serviços operacionais e 
equipamentos 

% de materiais operacionais são 
adquiridos e fornecidos;  
Nr. de equipamentos de informática 

Faturas de des-
pesas 
Relatório de 
Recebimento e 
Inspeção 

Plano Aprov. 2015 e 
lista de inventariação 
regulares do MJ 

100% materiais operaci-
onais disponiveis; 
Estação de desktop 15, 
impressora 10, scanner 
10, AC-16, armario de 
arquivo-20, cadeiras 
para balcão-25,  motori-

DNRN e DNAF  630108 70 65   135 
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zadas-2 estão em funci-
onamento.  

Preparar a proposta de manu-
tenção dos edifícios da Con-
servatória de Registos incluindo 
equipamentos  

Assegurar os edifícios e equipamen-
tos nos 12 Municípios, RAEOA, inclu-
indo edifício nacional para facilitar ao 
atendimento público. 

Relatório de 
Manutenção e de 
Inspeção 

13 Edifícios da Con-
servatórias de Regis-
tos Municípios  

Melhorar e reforçar a 
Infraestrutura dos Regis-
tos e do Notariado 

DNRN e DNAF  630108 137    137 

Supervisionar a construção de 
muralha e pavimento do escri-
tório da Direção Nacional dos 
Registos e do Notariado em 
Becora 

Contrato entre consultor de supervi-
são e o MJ 

Relatório da 
Supervisão do 
Projeto 

Já têm  o desenho e 
BoQ; finalizar o pro-
cesso de concurso  

Asegurar o projeto de 
acordo com o desenho e 
BOQ; 
Garantir a qualidade do 
projeto 

DNRN e DNAF  630108     - 

Estabelecimento da instalação 
da rede internet para os novos 
edifícios da DTPSC em 12 
Municípios 

Rede de internet estabelecida e 
instalado nos novos edifícios 
 

Relatório 
 

Após construção dos 
novos edifícios nos 
Municípios ainda não 
foi instalada rede de 
internet  

A rede de internet em 
funcionamento nos 12 
Municípios  

DNTPSC 
 
 

 

 630112 
 

 

2 
 
 
 

 

   2 
 

 

Programa sensibilização do  
sistema CITP em DTPSC 12 
Municípios  

Programa sensibilização realizado 
 

Relatório de 
implementação 
programa 
 
 

Ainda não tem um 
sistema para fornecer 
informações 

Serviços DTPSC Muni-
cípios têm conhecimen-
tos sobre estabeleci-
mento de CITP 

DNTPSC 
 

 

 630112 
 

 

3 
 

 

   3 
 

 

Estabelecer e criar uma Base 
de Dados de Terras e Proprie-
dades  

A base de dados sobre Terras e 
Propriedades preparado 
 

Relatório 
 
 

Neste momento ainda 
não tem de uma base 
de dados para con-
servar e assegurar os 
dados 

Base de Dados estabe-
lecida e em funciona-
mento para assegurar 
todos os dados de terras 
e propriedades  

DNTPSC 
 
 

 630112 1.9    1.9 

Total do Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 2,726.8  

Programa 5: Acesso à Justiça 
Objetivo específicos: Aproximar a justiça das pessoas, proporcionando-lhes o acesso à justiça, em particular nos Municípios, incluindo aumento de conhecimento das populações sobre as leis e direitos. 

Sensibilizar a comunidade 
sobre os assuntos das Terras e 
Propriedades 
 

- Nr. de sucos que beneficiam de 
ações de sensibilização   

Número de dispu-
tas de terras e 
propriedades 
reduzidas 

2014: foram realiza-
dos em 41 Sucos nos 
12 Municípios e 1 
Regional de Oe-cusse  

- 20 Sucos de 12 Muni-
cípios são informados 
sobre mecanismos e 
consequências da 
aplicação da Lei de 
Terras. 

GSETP  630102 32     32 

Divulgação através das rádios 
comunitárias existentes nos 
Municípios onde ainda não 

% da divulgação realizada nos Muni-
cípios onde não existe Defensoria 
Pública. 

Anúncio Público e 
faturas de divul-
gação  

Continuação 85 % serviços da DP 
divulgados nos Municí-
pios 

DPG  630111       10     10 
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existe a Defensoria Pública. 

Realização de atendimento 
itinerante a comunidades onde 
não haja unidade da DP. 

Comunidades nos 9 Municípios que 
não estão cobertas pelo sistema 
judicial formal, atendidas. 

Relatório apre-
sentado anual-
mente ao MdJ, 
sobre atuação 
judicial pelo DP 

Atividades continua-
ção 

O atendimento itinerante 
realizado nos Municípios 

DPG  630111       14     14 

Distribuição e delegação de 
competências dos serviços 
para aproximar e facilitar os 
cidadãos sobre o acesso à 
Justiça. 

Descentralização dos serviços imple-
mentada nas 4 áreas jurisdição onde 
existe Unidade da Defensoria Pública 

Relatório de 
atividades  

Atividades continua-
ção 

Os serviços DP descen-
tralizados e prestados 
nas Unidades da DP nos 
Municípios 

DPG  630111       5     5 

Realizar ações de divulgação e 
prestar informações das Leis 
em vigor nos postos administra-
tivos e sucos remotos identifi-
cada. 
 

1,800 participantes, composto: 
M= 900 e F= 900 nos 6 postos Admi-
nistrativos a seguintes: Fatumea  
(Covalima), Soibada (Manatuto), Suco 
Larisula (Baguia), Suco Laline (Laclu-
ta), Suco Irabin (Uatucarbau), que 
compreende a lei contra violência 
doméstica, lei proteção de Testemu-
nha, lei código civil, lei registos notari-
ado e lei de terras. 

Relatório ativida-
des da Direção 

As comunidades 
obtêm informação 
legal e reduzida o 
número de conflito 
horizontal na base 
 

1,800 têm conhecimen-
tos das legislações 
 

DNDHC e DNRN  630107 13.6    13.6 

Pesquisar o conhecimento do 
público sobre acesso a justiça 
em relação a programa divul-
gação 

Medir de conhecimento da Comuni-
dade sobre acesso à justiça formal 
através do programa de disseminação 

Relatório e estu-
dos de pesquisa 

Baseado o plano do 
setor da justiça e 
recomendação aces-
so à justiça 

450 pessoas  DNDHC  630107 2.6    2.5 

Publicar e socializar o Plano 
Ação Nacional dos Direitos 
Humanos (PANDH) baseado 
do plano estratégico do setor 
da justiça. 

Um lançamento público a nível nacio-
nal e 6 nos Municípios  

Relatório ativida-
de da Direção/MJ 

30 novembro 2016:   
Publicação a nível 
Nacional e Município 

7 locais realizados DNDHC  630107 5.2    5.2 

Apresentar o relatório do Esta-
do sobre a Convenção Contra 
Tortura (CAT) para comité CAT 
em Genebra 

Submetido o relatório inicial de CAT e 
receber as recomendações 
 
 

Relatório do 
Estado  

Partilha informações 
sobre convenções 
contra tortura 

Partilhar informações 
sobre convenção contra 
tortura em TL 

DNDHC,  GMJ, 
MS, MSS, ME e 

SEPFOPE 

 630107 8.9    8.9 

Fazer o relatório do Estado 
sobre Convenção Direito Civil 
Político 

- Nr. de consultas pública de nível 
nacional (1) e consultas públicas nos 
Municípios (5) 

Relatório ativida-
des da Dire-
ção/MJ 

Baseado no compro-
misso Estado e Plano 
estratégico do setor 

- 6 consultas realizadas DNDHC  630107 4.2    4.2 
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da Justiça 

Apresentação segundo relatório 
da Universal Periodic Review 
(UPR) para Conselho Direitos 
Humanos em Genebra  

Produz segundo relatório da Revisão 
Periódica Universal (sigla em inglês 
UPR) 

Relatório do 
Estado 

Outubro 2016, Base-
ado no compromisso 
de Estado recomen-
dação do Conselho 
DH  

Partilhar as informações 
da situação atuais sobre 
direitos humanos em 
Timor- Leste  

DNDHC  630107 8.9    8.9 

Socialização da recomendação 
pelo Comité CRC & CAT 
 
 

Fazer a socialização sobre recomen-
dações das CRC & CAT ao nível 
nacional e nos Municípios  
 
 

Documentação e 
Relatório ativida-
des da Dire-
ção/MJ 

Estado cumpre as 
suas obrigações de 
disseminar recomen-
dações do Comité 
CRC & CAT para 
todas entidades  

6 locais realizados DNDHC  630107 3.6    3.6 

Monitorizar a implementação 
da recomendação  do Comité 
Revisão Periódico Universal na 
Instituição do Estado 
 

- Nr. de Instituições do Estado a nível 
Nacional  

Relatório ativida-
des da Dire-
ção/MJ 

Implementação reco-
mendação RPU nas 
Instituições do Estado 
relevantes:   
MSS, ME, MS, MJ, 
MIT, MAF, M. Interior 
e SEPFOPE 

6   DNDHC  630107     - 

Monitorizar a situação dos 
Direitos Humanos na base  
 

- Nr. de monitorizações nos municípi-
os  sobre a situação geral de direitos 
humanos na base 

Relatório ativida-
des da Dire-
ção/MJ 

Compromisso do 
Estado de garantir e 
proteger os DH  

6  DNDHC  630107 1.6    1.6 

Comemorar o dia internacional 
dos Direitos Humanos (10 de 
dezembro) 

- Cerimónia de comemoração realiza-
da e nr. de participantes 

Relatório ativida-
des da Dire-
ção/MJ 

Responsabilidade do 
MJ comemorar este 
evento anualmente. 

300 participantes DNDHC  630107 5.9    5.9 

Participar nas conferências e 
reuniões dos Direitos Humanos 
na canal internacional como  
membro e observador da ONU 
em Genebra. 

- Nr. de reuniões e conferências  
Internacionais sobre Direitos Huma-
nos realizadas. 
 
 

Relatório ativida-
des  da Dire-
ção/MJ 

Participaram 4 reuni-
ões e conferências 
Int.de direitos huma-
nos em: Genebra, 
Nova Iórque, Tailân-
dia,  Bruselas. 

4 reuniões realizadas DNDHC  630107 1.2    1.2 

Prestar parecer Jurídico e 
opiniões Legal.  

Parecer submetido Parecer finalizado Em 2015 produz 46 
legislações através de 
opiniões 

Parecer Jurídico subme-
tido ao Ministro da 
Justiça  

DNAJL  630106 1  
 

   1 

Manter um grupo de juristas 
timorense especializado da 
área da redação legislativa (5 
pessoas)  

Existem 5 juristas Timorenses Prestar assistên-
cia na DNAJL 

 Em 2015: existe 5 
juristas na DNAJL  

5 juristas timorenses na 
área de redação legisla-
tiva convertidos em 
funcionários permanen-
tes 

DNAJL  630106 20.4 
 

   20.4 
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Fazer pesquisa técnica relacio-
nada com novas lei  

Novas propostas elaboradas Relatório da 
pesquisa 

Concept note aprova-
do pelo MJ 

Propostas de novas leis 
elaboradas 

DNAJL  630106 1  
 

   1 

Identificação dos vocábulos 
com a sua tradução em tétum, 
elaborando um glossário 

Glossário Tétum Jurídico elaborado 
 

Um documento 
de tradução 

Glossário identificado 
 

Enriquecimento dos 
vocábulos do tétum 
jurídico no sistema 
judiciário TL  

DNAJL  630106 0.5 
 

   0.5 

Acolhimento dados e informa-
ção da execução das ativida-
des de RN nos 12 Municípios, 
RAEOA, incluir 5 Cartórios 
Notarial  

100% dos dados publicados e lança-
dos no website MJ 

Relatório da 
equipa e publica-
ção do resultado 
no website 

Instalação redes 
serviços de registos 
notariais nos Municí-
pios 

75% população com 
acesso a informações 
sobre Registo Civil e 
atos dos notários 

DNRN  630108 5     5 

Divulgação das leis aplicáveis 
nos Municípios e Posto Admi-
nistrativo 
 

% da populações nas áreas rurais tem 
conhecimento sobre as leis do Regis-
tos civil e do Notariado 
 

Relatório de 
despesas 

2015: Divulgação foi 
realizada em Vique-
que, Ermera,  Bobo-
naro e Manatuto 

85% população nas 
áreas rurais tem conhe-
cimento sobre as leis do 
RC e Notariado 

DNRN  630108 5     5 

Socialização da legislação de 
Terras 

Nr. de sucos identificados /definidos 
 

Relatório de 
despesas 

Legislação de terras 
aprovada em vigor 

A população nos 20 
sucos tem conhecimento 
da legislação das terras   

DNTPSC 
 
 

 630112 
 

28  
 

 

  
 

 

 
 

 

28 

Total do Programa 5 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 177.5  

Programa 6: Gestão Operacional para o Melhoramento dos Serviços no Setor da Justiça 
Objetivos específicos: Garantir, manter e promover a boa gestão operacional e das despesas para alcançar uma qualidade de serviços com eficiência e eficácia. 

Garantir a sustentabilidade dos 
serviços administrativos e 
operacionais no Gabinete 
Ministro da Justiça  

As necessidades dos serviços admi-
nistrativos e operacionais no Gabinete 
MdJ são asseguradas    

Relatório das 
despesas 

Resultado de serviços 
em 2015 

Necessidades do Gabi-
nete são asseguradas 
para apoiar os serviços 
administrativos e opera-
cionais. 

GMJ  630101 24     24 

Adquirir os equipamentos 
operacionais e ferramentas de 
capital menor para apoiar os 
serviços do Gabinete de Diretor 
Geral  

Equipamentos de informática, comu-
nicações, mobiliários, escritórios 
incluindo veículos adquiridos 

Relatório de 
Recebimento e 
Inspeção (R&I) 

2015: não houve 
alocação de orçamen-
to em Capital Menor 

Os equipamentos são 
adquiridos, distribuídos 
e utilizados 

GDG  630103 10  53    63 

Garantir a qualidade de execu-
ção das atividades e dos proje-
tos físicos através de ação 
monitorização rotina de execu-
ção das atividades e projetos 
físicos a nível Nacional, Muni-
cípios e RAEOA. 

A execução das atividades e os proje-
tos físicos do MJ garantidas e presta-
das com qualidade. 

Atas das avalia-
ções de todos os 
projetos e relató-
rio de monitoriza-
ção 

Foi realizado um 
encontro de recolha 
de dados e informa-
ções vindas de todo o 
setor da justiça 

Todos os projetos são 
monitorizados de acordo 
com o PAA 2016. 

GDG  630103 15.9    15.9 
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Garantir a sustentabilidade do 
funcionamento de serviços 
Gabinete do Diretor Geral no 
MJ 

% dos recursos suplementares que 
compõem de comunicação, combustí-
vel e manutenção    

Relatório de 
pagamentos 
efetuados e 
despesas 

2015: 4 sim card 
oficial, 3 viaturas e 8 
motorizadas no GDG 

100% dos recursos 
disponíveis garantindo o 
funcionamento do servi-
ços de GDG   

GDG  630105 19.1    19.1 

Processar o pagamento de 
encargos de instalações que 
compõem de uso a energia 
elétrica e telefone  

% de energia elétrica e telefone estão 
disponíveis e garantido o funciona-
mento serviços da Defensoria    

Faturas e FCP de 
pagamento 

Pagamento de ener-
gia elétrica e uso 
telefone em 2015 

100% de pagamento 
realizado de acordo com 
as faturas  

DPG  630111       11.5    11.5 

Adquirir equipamentos para a 
prisão de Suai 

Equipamentos de acordo com as 
especificações 
 

Relatório sobre 
património do 
Estado 

Ainda não há nenhum 
equipamento para a 
prisão de Suai 

Equipamentos prisio-
nais: fogão de gás, 
tacho, materiais de 
escritório adquiridos 

DNSPRS  630109 10 12    22  

Produzir a revista do Ministério 
da Justiça e outras publicações 

Nr. exemplares da revista  produzidas 
e distribuídas 

Relatório ativida-
des da Dire-
ção/MJ 

 1700 revistas distribuí-
das às comunidades e 
Ministérios relevantes. 

DNDHC  630107 16    16 

Apoiar os estudos e análise 
com vista à implementação de 
mecanismos alternativos para a 
resolução de conflitos em 
Timor-Leste: mediação, justiça 
tradicional, arbitragem 

Relatório da reforma da Lei elaborado 
pelo Ministério da Justiça, incluindo 
versão provisória da lei sobre alterna-
tiva resolução de conflito (ADR) em 
TL 

Vários estudos 
realizado  

Novas atividades Implementação política 
da reforma setor da 
justiça    

DNAJL  630106     - 

Apoiar Grupo Trabalho de 
Reforma Justiça 

Contribuir legislação para Reforma no 
Setor da Justiça; Criar a nova legisla-
ção para integrar o sistema não formal 
para sistema formal 

Reunião do grupo 
trabalho  

Novas atividades Implementação política 
da reforma setor da 
justiça    

DNAJL  630106 1 
 

   1 

Promover a discussão pública e 
a redação e revisão das leis 
sobre os mecanismos alternati-
vos 

 

Participação ativa dos atores justiça 
na discussão.  

2 discussões 
realizada  

Continuação Harmonizar proposta de 
leis no âmbito de TL 
Contribuir informação 
mais concreto para 
desenvolver lei 

DNAJL  630106 1 
 

   1 

Garantir recursos necessários 
aos serviços técnicos e admi-
nistrativas do Centro Formação 
Jurídica para operacionalizar e 
criar todas as condições para 
fornecer formação na área 
judicial  

% dos serviços operacionais e admi-
nistrativos do CFJ garantido e funcio-
nar com efetivamente  

Relatório das 
despesas 

Resultado de serviços 
em 2015 

100% dos serviços 
operacionais e adminis-
trativas no CFJ bem 
efetuado 

CFJ  630110 63    63 

Requisitar motorizadas e novos 
equipamentos mobiliários para 

Aquisição de motorizadas e equipa-
mentos mobiliários  

Relatório de 
Recebimento e 

Em 2015 não há a 
alocação do orçamen-

2 Motorizadas e equi-
pamentos mobiliários 

CFJ   7 
 

7 
 

  14 
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atividades administrativas e 
formação profissional 

Patrimônio do 
Estado 

to do Capital Menor adquiridos   

Levantamento de dados das 
populações com o sistema de 
off-line (DMIS) para emissão do 
Bilhete de Identidade aos 
cidadãos timorenses no territó-
rio. 

Nr. de Bilhetes de Identidade emitidos 
 
 

Relatório da 
execução das 
atividades. 
 
 

2014 a 2015: já foram 
emitidos 36,000 BI    

50,000 Bilhetes de 
Identidade emitidos  

DNRN  630110 40    40 

Realizar o exame escrito e oral 
por casamento, por naturaliza-
ção e por altos e relevantes 
serviços ao país.  

250 cidadãos estrangeiros nos 12 
Municípios incluindo RAEOA obtêm a 
nacionalidade timorense.  

Despacho con-
junto entre o 
Ministro da Justi-
ça e Ministro da 
Educação 

2015: 260 cidadãos 
estrangeiros obtêm a 
nacionalidade timo-
rense   

Regularizar os cidadãos 
estrangeiros como 
cidadão timorense. 

DNRN-MJ e ME  630110 10    10 

Produção dos Impressos, 
Certificados de Registos e do 
Notariado, Cadernetas de 
Passaportes e Passes Frontei-
ra. 

Nr. De Impressos de registos civil e 
notariado (Certidões de registo civil, 
registo comercial, registo criminal, 
nacionalidade, impressos de cartório 
notarial, cadernetas de passaportes, 
cadernetas de passes fronteiras, livros 
assentos de registo civíl, livro protoco-
lo e blank card BI) foram produzidos.   

Relatório de 
Recebimento e 
Inspeção 

Relatório evolução 
física em julho 2015 

A produção dos impres-
sos e certificados reali-
zados para atendimento 
das necessidades das 
comunidades 

DNRN e DNAF  630110 514    514 

Processar o pagamento de 
encargos de instalações que 
compõem de uso energia 
elétrica e telefone  

% de energia elétrica e telefone dis-
poníveis, garantido o funcionamento 
serviços Registos e Notariado    

Faturas e FCP de 
pagamento 

Pagamento energia 
elétrica e uso de 
telefone em 2015 

100% do pagamento 
realizado de acordo com 
as faturas  

DNRN  630110 108.1    108.1 

Reestruturação da Direção 
Nacional de Terras, Proprieda-
des e Serviços Cadastrais para 
a Direção Geral 

Número de cargos de direção e chefi-
as estabelecidos 

Relatório do 
processo de 
restruturação 

Serviços Terras 
Propriedades estabe-
lecidos e abrange os 
Municípios com 
aumento da carga 
trabalho 

1 Direção Geral, 1 
Direção Nacional, 5 
Departamentos e 15 
Secções estabelecidos e 
em funcionamento 

DNTPSC  630112 1    1 

Assegurar e manter a existên-
cia dos funcionários casuais na 
DNTPSC e DTPSC 12 Municí-
pios e do pessoal limpeza na 
DTPSC 12 Municípios e 1 
Região Especial Administrativa 
Oe-cusse Ambeno 

Número de funcionários casuais 
existentes  
 

Termo Contrato Necessidades dos 
serviços da DNTPSC 
 

1 Esp. IT, 1 Of. Med, 1 
Plan., 5 Esp. GIS, 5 Tec. 
Prof, 7 TA, 18 Assisten-
te, 3 Motorista, 14 pes-
soal limpeza 

DNTPSC 
 

 

 630112 
 

103.7 
 

   103.7 
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Promover o contrato do consul-
tor Internacional na preparação 
e estabelecimentos de regras e 
procedimentos legais de con-
trato de arrendamento, valor de 
rendas, mediação e atendimen-
to público 

2 assessores internacionais existentes Termo Contrato Necessidades servi-
ços da DNTPSC 
 

2  consultores internaci-
onais com contrato e a 
fornecer assistência 
legal      

DNTPSC  630112 108    108 

Aquisição de equipamentos 
para apoiar as atividades da 
DNTPSC 

Número de equipamentos adquiridos Relatório de 
Inspeção e 
Património Esta-
do 

Necessidades da 
DNTPSC 

16 motorizadas, 1 carro, 
4 scaner, 4 FP, 2 tape  
recorder, 12 camera,  2 
sanyo, 1 sofa, 12 armá-
rios, 28 partition, 1 
sistema som  

DNTPSC 
 

 630112 91 68.1   159.1 

Processar o pagamento de 
encargos de instalações com a 
energia elétrica e telefone fixo 

% a energia elétrica e telefone fixo 
estão disponíveis e a funcionar     

Faturas de 
pagamento 

Pagamento em 2015  100% de pagamento 
realizado de acordo com 
as faturas  

DNTPSC  630112 40.9    40.9 

Total Orçamento da Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 1,335.3   

Total Orçamento dos Programas MJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 15,980.1 
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Ministério da Saúde 

Papel  

O Ministério da Saúde é o órgão central do Governo responsável pela concepção, regulamentação, 

execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para 

as áreas da saúde e das actividades farmacêuticas, cabendo-lhe, nomeadamente: 

 Propor a política e elaborar os projectos de regulamentação necessários às suas áreas de tute-

la; 

 Garantir o acesso aos cuidados de saúde de todos os cidadãos; 

 Coordenar as actividades relativas ao controlo epidemiológico; 

 Efectuar o controlo sanitário dos produtos com influência na saúde humana; 

 Promover a formação dos profissionais de saúde; 

 Contribuir para o sucesso na assistência humanitária, promoção da paz, segurança e desen-

volvimento socioeconómico, através de mecanismos de coordenação e de colaboração com 

outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas. 

Orçamento 

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de 42,387 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério da Saúde apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,696 pes-

soas, composto por 1,118 funcionários permanentes, 89 vagas em processo de recrutamento e 89 car-

gos de direcção e chefia. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 405 pessoas. Este 

número não inclui funcionários de nomeação política. 

Além disso, o Ministério da Saúde ainda tem profissionais de saúde no total 3,196 pessoas que engloba 

médicos (894 pessoas), pessoal de enfermagem (1,374 pessoas), parteiras (520 pessoas) e TDTSP (300 

pessoas) e 108 cargos de direcção e chefia.  
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O total de funcionários permanentes e profissionais de saúde do Ministério da Saúde que foram desta-

cados na Região Autónoma Oe-Cusse são cerca de 282 pessoas, composto por 95 funcionários perma-

nentes (incluindo 6 cargos de direcção e chefia) e 187 profissionais de saúde (incluindo cargos de 

direcção e chefia). 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 2        2        4          10      5         15          33        32         65         109         118        227         114        97         211        247        86          333          208           53          261           723          393        1,116         

Escalão 1
o -     2        2          5        5         10          19        29         48         81           91          172         64          66         130        136        81          217          67            21          88             372          295        667            

Escalão 2
o -     -     -        2        -       2            -       2          2           23           26          49          38          27         65          111        5            116          141           32          173           315          92          407            

Escalão 3
o -     -     -        3        -       3            14        1          15         5            1            6            12          4           16          -        -         -          -           -         -            34           6            40              

Escalão 4
o 2        -     2          -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            2             -         2                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 2        2        4          17      7         24          64        41         105       137         122        259         119        97         216        247        86          333          208           53          261           794          408        1,202         

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        1        1         2            -       -        -        -         -         -          -            1             1            2                

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        1        -       1            4          1          5           -         -         -          -            5             1            6                

Diretor Distrital -     -     -        4        -       4            10        1          11         6            1            7            2           2            -          -            22           2            24              

Chefe do Departemento -     -     -        -     1         1            17        7          24         22           3            25          3           3            -          -            42           11          53              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        7        2         9            31        9          40         28           4            32          5           -        5            -        -         -          -           -         -            71           15          86              

Sub-Total
Total

1                                   13                                    10                                      20                                           24                                         21                                           -                                               89                                               

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

86                                         307                                         

-                                               -                                              

5                                  37                                  115                                  279                                       240                                     354                                       261                                            1,291                                        

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

-                                               465                                              

-                                -                                   18                                      54                                           86                                         307                                         -                                               465                                              

-                                -                                   18                                      54                                           
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

4           2           6           -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    4             2           6                 

9           -        9           1          -     1          -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    10           -        10               

5           6           11         -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    5             6           11               

397       381       778       15        11       26        -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    412         392       804             

415          389          804           16           11         27           -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     -      431             400           831             

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Tota M F

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

Enfermeira Geral 3           -        3           -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    3             -        3                 

123       54         177       -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    123         54         177             

364       203       567       15        8         23        6          9        15        -         -         -      -   -          -    -     -    -    385         220       605             

20         27         47         42        35       77        85        73      158      -         -         -      -   -          -    -     -    -    147         135       282             

29         13         42         34        10       44        16        11      27        90          35          125     -   -          -    -     -    -    169         69         238             

539       297       836       91        53       144      107      93      200      90          35          125     -   -          -    -     -    -    827         478       1,305          

Sexo M F Total M F Tota M F Total M F Total M F Total M F Tota M F

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

Parteira Profesional  -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        178       178       -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          178       178             

-        182       182       51       51        -       109    109      -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          342       342             

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        360       360       -      51       51        -       109    109      -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          520       520             

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Tota M F

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        -             

-        1           1           -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          1           1                 

TDSTP Geral 1           -        1           -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    1             -        1                 

49         20         69         -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    49           20         69               

211       153       364       6          6         12        1          3        4          -         -         -      -   -          -    -     -    -    218         162       380             

3           6           9           1          3         4          5          13      18        -         -         -      -   -          -    -     -    -    9             22         31               

4           -        4           2          2         4          -       6        6          -         -         -      -   -          -    -     -    -    6             8           14               

268          180          448       9             11         20        6              22        28        -            -             -      -     -              -    -       -     -    283         213       496                  

A

B

1,222       1,226        2,448        116         126        242          113          224       337         90              35               125        -      -               -      -        -      -       1,541          1,611        3,152               

-                             

2 3 4 5

-                                        -                                   -                                   -                                        

TDT-Saude Publica

69                                                 

-                                                

Enfermeira

Medico

-                                  -                             

Nova proposta de vagas de 2016 -                                        -                                   -                                   -                                        -                                  -                             

Total actual

Vagas em processo de recrutamento para parteiras 2015 75                                          -                                   -                                   -                                        75                                                 

-                                                

5                                            -                                   -                                   

-                                        369                                   

Total RE, Medico, E+P+TDTSP 

Total Quadros dos Parteiras 534                                                      20                                                 28                                                 -                                                      -                                              

-                                        

Nova proposta de vagas de 2016 -                                        -                                   -                                   -                                        -                                  -                             -                          

86                                          -                                                -                                               -                                                      -                                              

Vagas em processo de recrutamento 

para TDTSP
86                                                                  

-                                               -                                                      -                                              -                                                -                                        7                                                                    TDTSP 7                                                          

B

TDTSP Basico 

Assistente TDTSP

Total actual

Sub-Total

TDTSP Principal 

TDSTP Especialista 
Senior

Junior

Senior 

Categoria force de trabalho 
Categoria 

Escalao 

3 4 5 6

TDSTP Geral Junior 
A

-                      

1,374                                 

-                             -                                  

Parteira Basico 

Assistente Parteira 

5 6 Sub-Total

Parteira Profesional Especialista 

Senior

Junior

Categoria force de trabalho 
Categoria 

Senior

Parteira Professional Junior 
A

-                      

520                                    

Nova proposta de vagas de 2016

Parteira

Vagas em processo de recrutamento para Enfermeiro 2015 69                                          -                                   -                                   -                                        -                                  

Total Quadros dos Enfermeiros 905                              144                          200                          125                              -                          

Enfermeira Basico

Assistente Enfermeira

Total actual

Sub-Total 

Enfermeira Coordenador 

Enfermeira Chefe
Senior 

Junior 

Senor 

Categoria force de trabalho 

Categoria 

Escalao 

6

Categoria force de trabalho 

Escalao 

Total actual

Vagas em processo de recrutamento para medicos Geral 58                                          -                                   -                                   -                                        

Medico Especialista 
Senior

Junior

Medico Geral
Senior

Junior

-                                  

5 6 Sub-Total

Categoria/Grau 

Midico Coordinador
Senior

Ministerio da Saude 

Total1 2 3 4

-                                                

Junior

Nova proposta de vagas de 2016 -                                        -                                   -                                   -                                        -                                  -                             

-                             58                                                 

Enfermeiro Junior 
A

B

Total1

Medico Especialista 

Total Quadros dos Medicoo 867                                                      27                                                 -                                               -                                                      -                                              -                                        894                                                                

-                                        -                                  -                             5                                                   

Total vagas em processo RE-MS 300                                                      -                                                 -                                                -                                                       -                                               -                                         300                                                                

Escalao 

Total1 2 3 4

B

Total1 2

Total Quadros dos Parteiras 360                              51                            109                          -                               -                          
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M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Tota M F

-        -        -        2           -      2         -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       -          2           

2           -        2           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       -          2           

1           -        1           1           -      1         -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       -          2           

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

3               -           3               3               -         3            -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     6          -             6               

19         1           20         -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    19     1             20         

42         3           45         -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    42     3             45         

-        1           1           1           -      1         4          -       4        -       -         -         -      -   -          -    -     -    5       1             6           

61         5           66         1           -      1         4          -       4        -       -         -         -      -   -          -    -     -    66     5             71         

69         

-        10         10         -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    10           10         

-        -        -        -        1          1         -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    1             1           

-           10            10             -           1             1            -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     -      11               11             

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

2           -        2           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       -          2           

7           3           10         -        -      -     -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    7       3             10         

2           -        2           1           -      1         2          -       2        -       -         -         -      -   -          -    -     -    5       -          5           

11         3           14         1           -      1         2          -       2        -       -         -         -      -   -          -    -     -    14     3             17         

64             15            79             4               1             5            4              -          4           -         -            -             -        -     -              -     -       -     72        16               88             

Escalao 

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Tota M F

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior 1           -        1           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    1       -          1           

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior 1           -        1           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    1       -          1           

Junior 2           1           3           -        1          1         -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       2             4           

4               1               5               -           1             1            -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     4          2                 6               

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

A -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

B -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-           -           -           -           -         -        -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     -      -             -           

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-           -           -           -           -         -        -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     -      -             -           

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Total Diretores de Servicos 4               1               5               -           1             1            -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     4          2                 6               

Escalao 

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Tota M F

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior 2           -        2           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       -          2           

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior 1           -        1           1           1          2         -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       1             3           

Junior 1           -        1           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    1       -          1           

4               -           4               1               1             2            -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     5          1                 6               

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

A 1           -        1           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    1       -          1           

B 2           -        2           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    2       -          2           

-        -        -        -        -      -     1          -       1        -       -         -         -      -   -          -    -     -    1       -          1           

3               -           3               -           -         -        1              -          1           -         -            -             -        -     -              -     -       -     4          -             4               

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

A -        2           2           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    2             2           

B

-           2               2               -           -         -        -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     -      2                 2               

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Senior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

Junior -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

A -        2           2           -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    2             2           

B -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      -   -          -    -     -    -    -          -        

-           2               2               -           -         -        -          -          -       -         -            -             -        -     -              -     -       -     -      2                 2               

7               4               11             1               1             2            1              -          1           -         -            -             -        -     -              -     -       -     9          5                 14             

              75               20               95                  5               3              8                5               -               5              -                   -                    -               -            -                     -            -              -            -            85                 23             108 

        1,297         1,246         2,543             121           129         250           118           224        342             90                35              125             -            -                     -            -              -            -      1,626           1,634         3,260 

Total actuais e vagas em processo

Parteira Professional Prinsippal

Parteira ProfessionalEspecialista 

Total1 2 3 4 5 6 Sub-Total

Medico Especialista 

Medico  Coordenador

Enfermeiro Chefe 

Total  

Enfermeiro Geral 

Enfermeiro Junior

Enfermeiro Basico

Medico Geral 

Cargos de Cargo Directores de Sevicos 

Total  

Parteira Professional 

TDTSP Prinsippal

TDTSP Especialista 

TDTSP Geral Senior

TDTSP Junior

Total  

Total Cargor Direcao Nacional

TDTSP Junior A

Total TDTSP

Junior

Total

Enfermeiro

Enfermeiro Junior A

Enfermeiro Junior B

TDTSP Geral Senior

Total TDTSP

Total Cargos de Chefias do Ministerio da Saude

A

B
TDTSPGeral  Junior 

Senior

Junior
TDTSP Especialista 

Total

Parteira Chefias da Saude

Parteira Junior A

Parteira Junior B

Medico Geral 

Cargos de Cargo Directores de Sevicos 

Total

Directores de Servos TDTSP

4

Enfermeira Chefe

Enfermeiro Geral

Total

Enfermeira Basicos

Enfermeiro Coordenador

Total

Directores de Servos Parteriras

Parteira Junior A

Total

1 2 3

Enfermeiro Basico 

6 Sub-TotalCargos de Chefias dos Medicos 

Escalao 

Total1 2 3 4 5

Medico Especialista l Junior 

Medico Geral Senior 

Medico Geral Junior 

5 6 Sub-Total

Nova proposta de vagas de 2016 (Enfermeiro) Junior

TDTSP Chefias da Saude

Mapa para ao Cargo do Director Nacional do Ministerio da Saude

Mapa para ao Cargo do Director de Servico do Ministerio da Saude

Mapa para ao Cargo do Chefe Departamento do Ministerio da Saude

Total  

Enfermeiro Coordenador

Medico  Coordenador

Medico Especialista 

Total  

Total ccargos Chefias, Directores Servicos & 

Directores Nacional

Total  RE Medicos, Infermaeiro, Parteira,TDTSP e 

cargos Chefias, Directores Servicos & Directores 

Enfermeiro Geral Junior

Total Novas proposta de Recrutamento de 

2016

                                                   2,843                                                   250                                                 342                                                         125                                                      -                                              -                                                    3,560 

                                                          -                                                        -                                                      -                                                              -                                                        -                                              -                                                           -    
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Plano Anual do Ministério da Saúde para 2016 

 
Programa/Atividades 

 
Indicador de Desempenho 

 
Meio de Verifica-

ção 

 
Baseline  

(2014) 

 
Meta Anual 

 
Entidade 
Respon- 

sável (ER) 

 
FF 

 
Divisão 

 
                    Orçamento 2016 ($,000) 

 

Categoria Orçamental Total $ 

BS CM CD TP 
 

 
Programa: Fortalecimento dos Programas de Cuidados de Saúde Primários 

325001. Implementação do Programa de Saúde 
Materna Neonatal na Comunidade 

% de Grávidas que beneficiaram de pelo 
menos 4 Visitas de Cuidados Ante-Natal  

Registo de dados de 
SMI 

48,2% 75% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 251.8     251.8 

 % Partos Assistidos por profissional de 
Saúde 

Registo de dados de 
SMI 

44,6% 50% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 No. de Crianças com menos de 5 anos de 
idade que faleceram  

Registo das mortes 268 134 MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 No. de Grávidas que faleceram  Registo das mortes 131 66 MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325002. Implementação do Programa de Saúde 
Reprodutiva na Comunidade e nas Unidades de 
Saúde 

Taxa de Mulheres com idade entre 15-49 
que usam algum método de Planeamento 
Familiar  

Registo de PF 22% (DHS 
2010) 

40% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 143.9     143.9 

325003. Implementação do Programa de Imuniza-
ção na Comunidade  

% de Crianças com menos de um ano que 
completaram as vacinas recomendadas 

Registo de Imuniza-
ção 

74% (2014 
Nutrition 
Survey) 

90% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 215.8     215.8 

325004. Implementação do Programa de Nutrição 
na Comunidade e de melhoria da qualidade de 
tratamento da má nutrição clínica 

% Crianças com menos de 5 anos de 
idade que beneficiaram de um acompa-
nhamento controlado sobre crescimento  

Registo da Nutrição 28,70% 31% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 251.8     251.8 

 % de casos de má nutrição moderada e 
aguda que beneficiarem de tratamento e 
suplemento alimentar  

Registo da Nutrição n.a 100% MS, OFE OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Cobertura de Vitamina A a crianças 
com 6 a 59 meses de idade 

Registo da Nutrição 42% 50% MS, OFE OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325005. Promoção e Educação da Saúde nas Clíni-
cas e junto da Comunidade 

% de Unidades de Saúde que realizam 
ações de promoção e educação de saúde 
pelo menos uma vez por mês junto da 
comunidade 

Registo da Promo-
ção da Saúde 

90% 100% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 215.8    215.8 
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 % de Escolas que receberam visitas de 
pessoal da saúde pelo menos uma vez 
por mês 

Registo da Saúde 
Escolar 

13% 90% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 Número de Consultas realizadas per 
capita 

Registo do OPD 2,9 4,5 MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325006. Implementação do Programa de Combate à 
Malária na Comunidade 

Taxa de Incidência da Malária Registo da Malária 0,2 % 0,1% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 36     36 

325007. Implementação do Programa de Combate à 
Tuberculose na Comunidade 

% Deteção de novos casos de Tuberculo-
se (TB) 

Registo da TB 95,5% 96% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 71.9     71.9 

 % de Sucesso no tratamento da TB Registo da TB 90% 92% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325008. Implementação do Programa de Combate 
ao HIV-SIDA e à Doenças Sexualmente Transmissí-
veis 

No. de Testes de Aconselhamento Volun-
tário (ou VCT) 

Registo da VCT           33.768  Aumento de 
13% 

MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 107.9    107.9 

 % de paciente de HIV/SIDA que beneficia 
de tratamento 

Dados do HIV/SIDA 38% 42% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325009. Mitigação e Combate de Doenças Negligí-
veis (Lepra, Lombriga, Filariasis, Yaws e outras 
doenças) 

No. de Casos de Lepra identificados Registo da Lepra 96 115 MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 175     175 

 % de Sucesso no tratamento de casos de 
Lepra  

Registo da dados 90% 90% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Distribuição de medicamentos de 
combate à lombriga 

Registo da distribui-
ção medicamentos 
de lombriga 

67% 90% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Unidades de Saúde, entre os 68 
Centros de Saúde, que relatam os casos 
de epidemia com pontualidade  

Registo de Vigilân-
cia de doenças 

62% 100% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Epidemia Registada e que foi inves-
tigada 

Relatório de Vigilân-
cia de doenças 

55% >80% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325010. Controlo de Vetores na Comunidade, e 
ações de formação técnica sobre a Saúde Ambiental 
dirigidos a Profissionais de Saúde colocados nos 
Centros de Saúde, Postos de Saúde junto dos 
Promotores de Saúde Familiar  

% de Restaurantes classificados de Cate-
goria Saudável. 

Vigilância e formato 
de monitorização  

51% 70% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 174     174 

 % de Aldeias Classificados de ALFA (Area 
la Soe Foer Bo'ot Arbiru) 

Formato de Kubasa 17% 27% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Casas ou Residências que realizam 
o processo de abatização 

Formato de Estudo 
de Larva 

25% 45% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      
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325011. Ações de formação técnica dirigidos a 
Profissionais de Saúdes colocados nos Centros e 
Postos de Saúde, incluindo junto dos Promotores de 
Saúde Familiar, sobre o Programa de Controlo de 
Doenças Não-Contagiosas e Degenerativas 

% de Casos de epilepsia identificados Registo da Saúde 
Mental 

0,1% 0,5% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 287.8     287.8 

 % de Pacientes de doença mental que 
beneficiaram de tratamento 

Registo da Saúde 
Mental 

0,2% 0,5% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Pessoas com idade superior a 60 
anos que beneficiaram de uma visita de 
profissional de saúde  

Registo da Saúde 
dos Idosos 

30% >90% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Idosos com idade superior a 60 anos 
que atenderam os serviços ambulatórios, 
emergência e internamento. 

Registo da Saúde 
dos Idosos 

30% 50% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

 % de Pessoas com deficiência física Grau 
4 que beneficiaram de Visita de um Pro-
fissional da Saúde  

Registo de deficien-
tes 

1547 100% defici-
entes grau 4 
recebem 
visitas regula-
res 

MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325012. Implementação do Programa de Saúde 
Familiar a nível nacional 

% de famílias registados no ação de 
dispensarização 

Registo Familiar n.a 100% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 750    750 

 % de Famílias que beneficiaram de pelo 
menos 4 Visitas Domiciliárias   

Registo Familiar n.a 100% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM     $0,00 

325013. Implementação do Programa de SISCa no 
país, de acordo com o guia nacional 

% de SISCa classificadas de Categoria A 
realizadas 

Registo de SISCa 34,7% 75% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 287.8     287.8 

 % de SISCa realizadas a noite evento Registo de SISCa n.a 100% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM      

325014. Serviços de diagnóstico clínico em todas as 
Unidades de Saúde 

Taxa de Erros registados nos exames de 
laboratório sobre a Malária e Tuberculose 

Registo de Labora-
tório 

1.4% <1% MS OGE, 
OFE* 

DGPS-SSM 251.8     251.8 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 3,221  

Programa: 3251 Melhoria da Qualidade de Cuidados de Saúde Secundários e Terciários 

325101. Atendimento Clínica a pacientes internados 
com doenças que requerem atenção especializada 
nos Centros de Saúde e Hospitais   

Período médio de internamento (ALOS), 
Taxa Bruta de Mortalidade (NDR), Taxa 
de Ocupação das Camas (BOR) 

Registo diário do 
hospital 

6, 17, 76 <6, <17, 85 MS OGE DGPS-
HNGV-HR 

1,736     1,736 
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325102. Atendimento Clínico a pacientes ambulató-
rios que necessitam de atendimento especializado, 
incluindo Check-up Médico    

Taxa de Atendimento de pacientes para 
Rastreio Clínico no Hospital Nacional 

Registo do Rastreio 
Clínico 

n.a 5% da popu-
lação adulta 

MS OGE DGPS-
HNGV-HR 

150     150 

325103. Melhoria da qualidade de serviços de 
emergência médica hospitalar 

GDR Censos diário do 
hospital 

39 <39 MS OGE DGPS-
HNGV-HR 

75     75 

325104. Melhoria da qualidade de serviços de diag-
nóstico  

Taxa de erros registados nos exames de 
laboratório e radiologia 

Registo de Radiolo-
gia e Laboratório 

Malária 0.2% 
TB 1.4% 

Malária <0.2%          
TB <1% 

MS OGE DGPS-
HNGV-HR 

253     253 

325105. Melhoria dos serviços de terapia  % de Pacientes que beneficiaram de 
reabilitação médica completa e com 
sucesso 

Registo de Fisiote-
rapia 

n.a >75% MS  OGE DGPS-
HNGV-HR 

25    25 

325106. Melhoria da gestão de encaminhamento 
interno e externo de pacientes para atenção médica 
especializada 

No. de Pacientes transferidos para o 
Estrangeiro (Referência Externa) 

Registo das Refe-
rências 

1230 600 MS  OGE DGPS-
HNGV-HR 

139.5    3,000  3,193.5 

 No. de Pacientes transferidos no País 
(Referência Interna) 

Registo das Refe-
rências 

235 141 MS  OGE DGPS-
HNGV-HR 

166.5     166.5 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 5,545 

 
Programa: 3252 Fortalecimento dos Recursos Humanos de Saúde 

325201. Fortalecimento da implementação do pro-
grama de desenvolvimento da carreira especial dos 
profissionais de saúde 

No. de Médicos registados em cursos de 
reciclagem clínica ou em ações de forma-
ção em ciências de saúde 

Base de Dados das 
Bolsas de Estudos 

30 35 MS&FDCH OGE DGSC        4,750  4,750 

 No. de Enfermeiros ou Parteiras regista-
dos em cursos de reciclagem clínica ou 
em ações de formação em ciências de 
saúde 

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

429 394 MS&FDCH OGE DGSC       

 No. de Técnicos Aliados registados em 
cursos de reciclagem clínica ou em ações 
de formação em ciências de saúde 

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

329 388 MS&FDCH OGE DGSC      

325202. Fortalecimento da implementação do pro-
grama de gestão e administração das carreiras 
profissionais de saúde 

% de Pessoal Administrativo e Dirigentes 
de Saúde registados em cursos de eleva-
ção das suas competências 

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

n.a 50% MS&FDCH OGE DGSC        

325203. Melhoria dos serviços de administração dos 
órgãos do Ministério da Saúde 

% de Correspondências redigidas segun-
do padrão nacional 

Base de Dados da 
Administração 

n.a >75% MS&FDCH OGE DGSC 275     275 

325204. Desenvolvimento da Política Nacional e 
Estratégia de Recursos Humanos da Saúde  

No. de Política e Estratégias de Recursos 
Humanos desenvolvidos  

Relatório de Serviço 
de Recursos Huma-
nos 

n.a 4 MS&FDCH OGE DGSC 350            350 

325205. Melhoria do sistema de gestão de pessoal, 
incluindo o desempenho profissional 

% de Funcionários do MS com Descrição 
de Tarefas (ou TdR) específicas às carac-
terísticas do serviço  

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

100% dos 
funcionários já 
têm os ToRs 

genéricos 

100% dos 
funcionários 
terão os ToR 
específicos   

MS&FDCH OGE DGSC 477    477 

 % de Pessoal de Saúde que beneficiaram Base de Dados de n.a 100% dos MS&FDCH OGE DGSC      
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de uma avaliação de desempenho  Recursos Humanos funcionários 
de saúde  

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 5,852   

 
Programa: 3253 Gestão do Sistema de Informação Sanitária, Monitorização e Avaliação 

325301. Desenvolvimento da investigação e pesqui-
sa na área da saúde 

% de Pesquisas realizadas segundo os 
procedimentos operacionais padrão 
(POPs)  

Base de Dados de 
Pesquisa 

4 100% MS OGE DGPS-SSM       

325302. Implementação e monitorização das ativi-
dades sanitárias junto das comunidades, no âmbito 
da auditoria social 

No. de Centros de Saúde que implemen-
tam ações de monitorização junto das 
suas Comunidades 

Base de Dados de 
ICT 

0 2 MS OGE DGPS-SSM-
SAMES 

96    96 

325303. Implementação do programa de supervisão 
suportiva 

% de Unidades de Saúde que beneficia-
rem de Supervisão Suportiva 

Relatório de M&E 80% 100 MS OGE DGPS-SSM-
SAMES 

450    450 

 % de Unidades de Saúde preparados para 
prestarem os serviços de acordo com os 
padrões estabelecidos 

Relatório de M&E  42% 60% MS OGE DGPS-SSM-
SAMES 

     

325304. Melhoria da Gestão da informação de 
saúde nas Unidades de Saúde 

% de Unidades de Saúde que submetem 
os relatórios atempadamente 

Livro de Registo 
Específico para 
Submissão de 
Relatórios 

91% 100% MS OGE DGSC-SSM 450     450 

325305. Controlo da qualidade de informação de 
saúde, relatórios e dados publicados  

No. de Publicações realizadas sobre 
Informação da Saúde. 

Base de Dados de 
EIS 

4 4 MS OGE DGSC-SSM 445     445 

325306. Introdução do programa e-Health, através 
de DHIS 2 e digitalização do programa de registo de 
saúde familiar (dispensarização) 

No. de Delegacias de Saúde que imple-
mentam o programa de e-Health, através 
do DHIS 2 (piloto) 

Base de Dados de 
ICT 

0 4 MS OGE DGSC-SSM 176     176 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 1,617                                                                                   

 
Programa: 3254 Aquisição Medicamentos e Fortalecimento do Sistema Logístico 

325401. Compra de medicamentos, armazenamen-
to, distribuição e gestão de stock no Serviço Nacio-
nal de Saúde 

% de Unidades de Saúde com Roturas de 
Stock de Medicamentos Essenciais 

Relatório de Registo 
de Medicamentos 
nas Unidades de 
Saúde 

43% 5% MS OGE DGSC-SSM 1,053.5    1,053.5 

 % de Unidades de Saúde que relatam o 
consumo de medicamentos essenciais 
durante o trimestre anterior  

Relatório de Registo 
de Medicamentos 
nas Unidades de 
Saúde 

36% 100% MS OGE DGSC-SSM 545    545 

325402. Gestão do sistema de aquisição, distribui-
ção e manutenção de equipamentos, serviços e 
consumíveis médicos e de escritório.  

% de bens de consumo tal como combus-
tível, materiais de escritório e equipamen-
tos essenciais distribuídos no tempo 
determinado 

Base de Dados 
Logística 

n.a 100% MS OGE DGSC-SSM 830.4     830.4 

 % de Veículos que usam o Logbook 
corretamente 

Base de Dados 
Logística 

50% 100% MS OGE DGSC-SSM      
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 % de Equipamentos Médicos que funcio-
nam bem 

Base de Dados de 
Manutenção de 
Equipamentos 
Médicos 

n.a >80% MS OGE DGSC-SSM      

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 2,428.9 

 
Programa: 3255 Fortalecimento da Gestão das Finanças Públicas e Financiamento da Saúde  

325501. Seminário sobre modelos de financiamento 
da saúde eficazes à mobilização de recursos neces-
sários à implementação dos programas de saúde 

% do total de OGE alocado ao MS Portal da Transpa-
rência do Ministério 
das Finanças 

5,2% 5,2% MS OGE DGSC 235     235 

325502. Melhoria de alocação de recursos financei-
ros aos programas prioritários do Ministério da 
Saúde 

% das Divisões do MS que receberam 
adiantamento de fundos 

Base de Dados dos 
Pagamentos 

n.a >75% MS OGE DGSC 140     140 

325503. Fortalecimento da gestão das finanças 
pública no MS 

% de Execução do OGE durante o perío-
do anterior de acordo com a projeção de 
despesas em dinheiro 

 Sistema   Freebalan-
ce no  Portal da  
Transparência do MF 

90,6% >98% MS OGE DGSC 264.5    264.5 

 % das Divisões do MS que implementam 
o plano de despesa de acordo com os 
POPs  

Base de Dados de 
Finanças 

n.a >95% MS OGE DGSC      

 % das atividades de Aprovisionamento 
implementados de acordo com o plano 
aprovado 

Base de Dados de 
Aprovisionamento 

n.a >95% MS OGE DGSC      

325504. Fortalecimento do controlo interno da ges-
tão orçamental das Delegacias de Saúde e Hospitais   

% das Divisões do MS que usam o siste-
ma de transação bancária, registo dos 
gastos e contabilidade física regular  

Relatório de Contro-
lo Interno 

75% 100% MS OGE DGSC 375    375 

 % de Relatórios de Despesas submetidos 
a tempo 

Livro de Registo da 
Expedição da Sub-
missão de Relatóri-
os 

15% >95% MS OGE DGSC      

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 1,014.5 

 
Programa: 3256 Promover a Boa Governação e Cooperação no Sistema Nacional da Saúde 

325601. Desenvolvimento e disseminação dos 
regulamentos internos dos órgãos de administração 
direta e indireta do Estado afetos ao Ministério da 
Saúde 

No. de Politicas desenvolvidas, aprovadas 
e disseminadas 

Base de Dados das 
Políticas de Saúde 

35 40 MS OGE GM. GVM, 
IJS, Juridico, 
DGPS 

250    250 

325602. Introdução dos Protocolos Clínicos e Con-
trolo da Qualidade Clínica em todas as Unidades de 
Saúde 

No. de Unidades de Saúde e Clínicas com 
acesso aos Protocolos Clínicos e benefi-
ciaram de ação de controlo da qualidade 

Base de Dados de 
ETILA 

34 74 MS OGE GM. GVM, 
IJS, Juridico, 
DGPS 

75     75 

325603. Inspeção e fiscalização da saúde e à Uni-
dades de Saúde 

No. de Inspeções de Saúde realizadas  Livro de Registo da 
IGS 

11 12 MS OGE GM. GVM, 
IJS, Juridico, 
DGPS 

110     110 

 % de Casos de irregularidade processa- Livro de Registo da n.a >90% MS OGE GM. GVM,      
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dos e sancionados  IGS IJS, Juridico, 
DGPS 

325604. Revisão e atualização das políticas de 
saúde 

No. de Políticas e Estratégias revistas, 
desenvolvidas e disseminadas 

Base de Dados das 
Políticas de Saúde 

na 35 MS OGE GM. GVM, 
IJS, Juridico, 
DGPS 

257     257 

325605. Fiscalização e auditorias externas às contas 
de todas as divisões, de acordo com as normas 
existentes  

No. de Auditorias de gestão financeira 
realizadas e de processos levantados 

Livro de Registo de 
IGS e Auditorias 

4 4 MS OGE GM. GVM, 
IJS, Juridico, 
DGPS 

97.4     97.4 

325606. Ação de sensibilização junto dos Parceiros 
de Desenvolvimento sobre a implementação das 
estratégias do setor da saúde  

% de Parceiros que assinaram MoU ou 
Acordos de Cooperação com o MS 

Livro de Registo dos 
Acordos de Coope-
ração e Parcerias 
em Saúde 

n.a 100% MS OGE GM. GVM, 
IJS, Juridico, 
DGPS 

225     225 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 1,014.4                                               

 
Programa: 3257 Infraestruturas da Saúde, incluindo o e-Health    

325701. Construção e reabilitação de Postos de 
Saúde nos Sucos 

No. de Postos de Saúde construídos Livro de Registo dos 
projetos de constru-
ção 

282 20 MS-MPIE OGE DGSC      

 No. de Postos de Saúde  reabilitados Livro de Registo dos 
projetos de constru-
ção 

55 51 MS-MPIE OGE DGSC      

 No. de Centros de Saúde construídos Livro de Registo dos 
projetos de constru-
ção 

67 2 MS-MPIE OGE DGSC      

 No. de Centros de Saúde reabilitados Livro de Registo dos 
projetos de constru-
ção 

23 27 MS-MPIE OGE DGSC      

325702. Construção de Unidades Especializadas 
nos hospitais (nacional e de referência) 

No. de Unidades de atendimento especia-
lizado construídos 

Livro de Registo dos 
projetos de constru-
ção 

0 5 MS-MPIE OGE DGSC      

 No. de  Unidades de atendimento especia-
lizado reabilitados 

Livro de Registo dos 
projetos de constru-
ção 

9 12 MS-MPIE OGE DGSC      

325703. Desenvolvimento das infraestruturas de 
Informação e Comunicação Tecnológica (ICT) em 
todas as Unidades de Saúde, no âmbito da iniciativa 
e-Health  

No de Unidades de Saúde com acesso a 
infraestruturas básicas de IT para apoio à 
implementação do e-Health   

Livro de Registo dos 
projetos de ITC 

33 74 MS OGE DGSC      

Total Programa:  

Total programas MS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $20.693  



 

 

 

 

 

Page 276 

 

Ministério da Solidariedade Social 

Papel  

O Decreto-lei nº 6/2015, de 11 de Setembro, que estabelece a Estrutura Orgânica do VI Governo 

Constitucional da República Democrática de Timor-Leste, no seu artigo 2, refere que o Ministério da 

Solidariedade Social é o orgão central do Governo, responsável pela conceção, execução, coordena-

ção e avaliação da política, definido e aprovado pelo Conselho de Ministros, para as áreas da assistên-

cia social, segurança social, gestão de desastres naturais e assuntos dos Antigos Combatentes da 

Libertação Nacional, de acordo com o previsto na sua Lei Orgânica nº 6/2015, que  garante o seu fun-

cionamento.  

Visão 

Solidariedade, proteção e justiça sociais para todos os cidadãos de Timor-Leste. 

 

Missão   

 Promover a solidariedade e assistência sociais para todos os cidadãos;     

 Garantir a segurança social para todos cidadãos; 

 Garantir a justiça social e reinserção dos grupos vulneráveis; 

 Reconhecer e valorizar os ex-membros do Movimento da Libertação Nacional; 

 Garantir a proteção da vida humana, do seu património e o meio-ambiente, em caso de calami-

dade e de desastres naturais; 

 Desenvolver a organização, através do esforço de institucionalização;  

 

Orçamento 

O Ministério da Solidariedade Social tem um Orçamento de 158,159 milhões de dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Ministério da Solidariedade Social apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca 

de 1,081 pessoas, composto por 510 funcionários permanentes e 58 cargos de direcção e chefia. A pro-

jecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 513 pessoas. Este número não inclui funcionários de 

nomeação política.  

O total de funcionários permanentes do Ministério da Solidariedade Social já inclui 28 funcionários 

permanentes destacados na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        3        -       3            39        15         54         48           30          78          101        68         169        92         42          134          50            22          72             333          177        510            

Escalão 1
o -     -     -        3        -       3            24        9          33         35           23          58          52          35         87          22         10          32           12            12          24             148          89          237            

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         15        6          21         13           5            18          40          28         68          65         32          97           38            10          48             171          81          252            

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          1            1            8           2           10          2           -         2             -           -         -            10           3            13              

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          1            1            1           3           4            2           -         2             -           -         -            3             4            7                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         1           1             -           -            1             -         1                

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 1        -     1          10      2         12          59        19         78         64           31          95          108        68         176        92         42          134          50            22          72             384          184        568            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        4        2         6            3          -        3           -         -         -          -            7             2            9                

Diretor Distrital -     -     -        1        -       1            4          -        4           1            1            -         -          -            6             -         6                

Chefe do Departemento -     -     -        1        -       1            11        2          13         8            -         8            5           -        5            -          -            25           2            27              

Chefe da Secção -        -         2          2          4           7            1            8            2           -        2            -          -            11           3            14              

Total Cargo de Direção e Chefia 1        -     1          7        2         9            20        4          24         16           1            17          7           -        7            -        -         -          -           -         -            51           7            58              

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

MINISTÉRIO SOLIEDARIDADE SOCIAL (MSS)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

3                                   10                                    48                                      83                                           228                                       90                                           51                                                513                                              

3                                   10                                    48                                      83                                           228                                       90                                           

-                                               -                                              

1                                  12                                  78                                    95                                         176                                     134                                       72                                              568                                           

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

51                                                513                                              
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Plano Anual do Ministério da Solidariedade Social para 2016  

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento  
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Proteção social 
Meta Final: Até ao final de 2017, entre 85% a 95% de indivíduos ou famílias vêm os seus direitos sociais garantidos 
Indicador de Prestação de Serviços: Intervalo percentual de indivíduos ou famílias que veem os seus direitos sociais garantidos 

Programa 1: Segurança Social 
Objetivos específicos: Os trabalhadores do sector público contribuem e as prestações sociais são pagas 

Atividade 1 Regime transitó-
rio da Segurança Social 

Número dos trabalhadores do 
sector público registados no 
sistema de segurança social 

Relatórios de monito-
rização da prestação 
de serviços; 
Relatórios de avalia-
ção anual do proces-
so de implementação; 
Pesquisas de satisfa-
ção do beneficiário; 
Análise de dados no 
banco de dados 

Novembro 2012 até 
Agosto 2015 : atribuí-
das Pensões a 627 
beneficiários (415F e 
212M), em 13 Municí-
pios 

Até ao final de 2016, 2200 
trabalhadores inscritos no 
sistema  
(600 a 1.800M e 400 a 1600F) 

MSS OGE DNRCSS 24   1,300  1,324 

Atividade 2 Criação de um 
Regime Geral da Seguran-
ça Social para todos os 
trabalhadores (dos sectores 
público e privado) 

nº diplomas legislativos apro-
vados no PN; 
nº diplomas legislativos apro-
vados em CdM 

Jornal da República Em 2015, não foram 
aprovados os docu-
mentos jurídicos  sobre 
a Lei do Regime Geral 
de SS 

Até ao final de 2016,  
1 Lei aprovada no PN (Lei 
regime geral); 
4 DL aprovados em CdM 

MSS OGE DNRCSS  85     85 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 1,409 

Programa 2: Assistência Social 
Objetivos específicos: Garantir padrões mínimos de bem-estar à população 

Atividade 1 Sistema de 
proteção e promoção dos 
direitos dos cidadãos porta-
dores de deficiência e 
invalidez    

Número de Funcionários e  
membros do Conselho Nacio-
nal dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência  que têm 
capacidade nas áreas de 
deficiência e invalidez; Número 
de organizações parceiras com 
as quais se estabelecem 

Carta Nomeação dos 
membros do CNDPD 
e cerimónia de 
Tomada de posse; 
Lista de participantes; 
relatório de formação; 
Relatório da equipa 
Outreach de 2016; 

Em 2015, 3 funcionári-
os participaram na 
formação; 1 acordo foi 
já estabelecido com 
organizações durante o 
primeiro semestre; Em 
2014, de acordo com o 
estudo da equipa 

Até ao final de 2016, 5 funcio-
nários do MSS e 15 membros 
do Conselho Nacional dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência; acordos celebra-
dos com pelo menos 5 organi-
zações; 30% da população 
compreende quais as várias 

MSS OGE e FDCH  DNAS+CNR  10.4    10.4 
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acordos; % da população que 
conhece as várias causas de 
deficiência; % de pessoas com 
deficiência identificadas (Bau-
cau, Manatuto, Viqueque e 
Aileu); % de pessoas portado-
ras de deficiência que usufru-
em de serviços terapêuticos 

Relatório sobre o  
programa outreach 
nos municípios; 
Relatório  da Outre-
ach/Prama 

Outreach/SRIKAR; 
90% da população 
ainda desconhece as 
causas da deficiência; 
Em 2015, 60% de 
pessoas portadoras de 
deficiência foram 
identificadas; de todas 
as pessoas identifica-
das, 25% usufruiram 
de serviços terapêuti-
cos 

razões de deficiência; 75% de 
pessoas com deficiência 
identificadas; de todas as 
pessoas identificadas, 35% 
usufruíram de serviços tera-
pêuticos 

Atividade 2 Apoio a famílias 
enlutadas 

Número de falecidos transpor-
tados; Número de cidadãos 
timorenses falecidos no 
estrangeiro trasladados; 
Número de famílias dos faleci-
dos que receberam urna 
funerária 

Pedido da  comuni-
dade ou da família 
enlutada, ou da 
instituição;  anexo do 
guia de óbito, cartão 
eleitoral, ;  
Documento de pedido 
da urna; relatório de 
atividades 

Em 2015, 1656 faleci-
dos transportados; 
2720 restos mortais 
trasladados; 
1011 famílias de fale-
cidos receberam urna 
funerária 

Até ao final de 2016, 1821 
falecidos transportados; 5000 
restos mortais e 4 cidadãos 
timorenses falecidos no 
estrangeiro trasladados; 1060 
famílias de falecidos recebem 
urna funerária 

MSS OGE DNAS  
454.4 

    454.4 

Atividade 3 Apoio de emer-
gência a vítimas de desas-
tres 

Toneladas de arroz alocadas 
às delegações territoriais   

Carta Pedidos  da 
CRSS/CDSS, autori-
dade local  e indiví-
duos 

Em 2015, 24,76  tone-
ladas (990 Sacos de 
arroz) 
alocados aos CDSS-
CRSS 

Até ao final de 2016, 200 
toneladas (8000 Sacos de 
arroz) 

MSS OGE DNAS  78     78 

Atividade 4 Apoio a indiví-
duos e/ou famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social 

Toneladas de arroz alocadas 
às delegações territoriais; 
Número de casas entregues a 
beneficiários 

Carta Pedidos  das 
CRSS/CDSS, autori-
dade local  e indiví-
duos, Acordo de 
entrega de casas 
("Uma") entre benefi-
ciários e Governo; 
Formulário de verifi-
cação; formulário de 
monitorização 

Em 2015, 24,76  tone-
ladas (990 Sacos de 
arroz) 
alocados aos CDSS-
24,76 ton toneladas 
alocado  para a CRSS-
CDSS; foram entre-
gues 686 casas a 686 
beneficiários 

Até ao final de 2016, 200 
toneladas (8000 Sacos de 
arroz); são entregues 531 
casas a 531 beneficiários 

MSS OGE DNAS 110    110 

Atividade 5 Concessão de 
ajuda a colégios e orfanatos 

 
Toneladas de arroz alocadas a 
colégios e orfanatos 

Carta Pedidos  das 
CRSS/CDSS, Institui-
ção Solidariedade 
social 

Em 2015, 816 ton 
toneladas (32640 
Sacos de arroz) para 
CDSS-CRSS para 
beneficiar 78 colégios 
e orfanatos 

Até ao final de 2016, 816 
toneladas (32660 sacos de 
arroz) para beneficiar 78 
colégios e orfanatos 

MSS OGE DNAS  78.1    78.1 
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Atividade 6 Bolsa da Mãe Número de famílias vulnerá-
veis que têm acesso à bolsa 
da mãe; 
Número de crianças vulnerá-
veis que têm acesso ao subsí-
dio 

Decreto Lei, Manual 
procedimentos, Bro-
churas, Lista Benefi-
ciários, lista paga-
mento 

Em 2014, 55,488 
famílias vulneráveis 
têm acesso ao pro-
grama bolsa da mãe 

Até ao final de 2016, 49,701  
famílias vulneráveis têm aces-
so ao programa bolsa da mãe; 
116,667 crianças vulneráveis 
têm acesso ao subsídio social 

MSS OGE DNAS  66.5    8,383  8,449.5 

Atividade 7 Subsídio de 
Apoio aos Idosos e Inváli-
dos (SAII) 

Número de prestações pagas 
a idosos; 
número de prestações pagas a 
inválidos; 
número de beneficiários totais 
do SAII, que já recebem em 
2016 de acordo com as altera-
ções produzidas 

Relatórios de monito-
rização da prestação 
de serviços; 
Relatórios de avalia-
ção anual do proces-
so de implementação; 
Análise de dados no 
banco de dados 

Em 2015, prestações 
pagas a idosos; 44.244 
inválidos 52.019 total 
96.263 
(dos quais 52.018F e 
44.245M) 

Até ao final de 2016, 82,427 
prestações pagas a idosos 
(M37.188, F45,239); 
7.313 prestações pagas a 
inválidos(M3,804 F3,509); 
89,740 beneficiários (M40.992 
F48.748) que recebem o SAII, 
de acordo com alterações 
introduzidas 

MSS OGE DNRNCSS 
+ UAT 

 
266.8 

   30,600   30,867 

Atividade 8 Estratégia de 
redução de pobreza e 
criação de grupo de traba-
lho interministerial 

Número de ações de formação 
aos quadros técnicos do MSS; 
nº reuniões técnicas técnicas 
para discussão e troca de 
experiências no âmbito da 
CPLP realizadas e relatórios 
síntese produzidos; número de 
reuniões técnicas realizadas 
pelo grupo de trabalho intermi-
nisterial 

Relatórios de forma-
ção; Relatórios ativi-
dades;                 
Documentos escritos 
produzidos; Atas de 
reuniões 

Em 2015, 1 ação de 
formação; não se 
realizaram reuniões 
(no âmbito da CPLP e 
grupo de trabalho 
ministerial) 

Até ao final de 2016, 1 ação de 
formação de curta duração; 2 
reuniões técnicas (via  sky-
pe/vídeo conferência); 
1 relatório síntese produzido; 4 
reuniões técnicas do grupo 
interministerial 

MSS OGE DNRNCSS 
+ UAT 

15    15 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 40,062 

Programa 3: Desenvolvimento Social 
Objetivos específicos: Proteção social dos indivíduos ou famílias face a situações de vulnerabilidade social ou de ocorrência de facto de risco pessoal e social garantida 

Atividade 1 Promoção dos 
direitos das crianças 

Número de materiais usados 
em campanhas sobre cuidados 
parentais e sobre proteção das 
crianças; Percentagem de 
funcionários do MSS com 
conhecimentos sobre a lei de 
proteção à criança; Número de 
vítimas identificadas; percen-
tagem de crianças acompa-
nhadas/encaminhadas; Per-
centagem de pedidos de 
elaboração de relatórios soci-
ais pelo tribunal sobre pedidos 

Relatório de  monito-
rização mensal e 
anual; exemplares 
informativos; mensa-
gens difundidas 

Sem informação Até ao final de 2016, 200 
exemplares de material de 
informação educacional; 100% 
dos funcionários do MSS têm 
conhecimento sobre a lei; 300 
crianças são identificadas; 
100% destas são acompanha-
das/encaminhadas; 100% dos 
pedidos de elaboração de 
relatórios sociais pelo tribunal 
são executados; 50 crianças 
são identificadas; 100% destas 
são acompanha-

MSS OGE e UNICEF    58.6     58.6 
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de adopção que são executa-
dos; Número de crianças em 
conflito com a lei identificadas 
e percentagem destas que são 
acompanhadas/encaminhadas; 

das/encaminhadas 

Atividade 2 Famílias vulne-
ráveis 

Número de famílias que bene-
ficiam com atividade de outre-
ach; Política de bem-estar da 
família: % da população e 
número de famílias que têm 
conhecimento; % de municípi-
os onde se realizam encontros 
regulares; % de funcionários 
do MSS capacitados sobre a 
política 

Relatório de monitori-
zação e avaliação; 
Relatório mensal e 
anual; Atas e lista de 
participantes 

Sem informação Até ao final de 2016,100 famí-
lias beneficiam da atividade de 
outreach; Política de bem-estar 
da família: 75% da população 
de Oecussi e Viqueque e 300 
famílias têm conhecimento; 
100% dos municípios realizam 
encontros; 80% dos funcioná-
rios estão capacitados sobre a 
política 

MSS OGE e UNICEF  DNDS  2.1     2.1 

Atividade 3 Mulheres em 
risco e vítimas em VD e 
VBG 

Número de vítimas de VD/VBG 
que recebem apoio social; 
Número de encontros mensais 
da rede referal ao nível nacio-
nal, e encontros mensais de 
consolidação ao nível distrital 

Relatórios sociais; 
Atas dos encontros; 
lista de participantes;  
relatório de monitori-
zação mensal    

Sem informação Até ao final de 2016, 150 
vítimas de VD/VBG recebem 
apoio social; a rede referal de 
VD e VBG está consolidada 

MSS OGE DNDS  45     45 

Atividade 4 Indivíduos ou 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social 

Número de pessoas que 
recebem apoio social; Número 
de pacientes que recebem 
apoio; Número de MoU assi-
nados com Hospital Guido 
Valadares, clínica Bairro Pité e 
ISMAIK; Número de prisionei-
ros que recebem apoio social; 
Número de ex prisioneiros que 
recebem apoio de reinserção 
social 

Relatórios sociais; 
documentos de MoU; 
relatório de M&A do 
programa; relatório de 
implementação 

Sem informação Até ao final de 2016, 50 pes-
soas recebem apoio social; 
200 pacientes recebem apoio 
social; 3 MoU entre MSS e 
Hospital Guido Valadares, 
clínica Bairro Pité e ISMAIK 

MSS OGE DNDS  65     65 

Atividade 5 Serviços de 
Assistência Social (SAS) 

Percentagem de funcionários 
que tem conhecimento do 
SAS; percentagem de anima-
dores sociais e OPL que têm 
capacidade para implementar 
o SAS 

Lista de participantes; 
manuais de formação 

Sem informação Até ao final de 2016, 100% dos 
funcionários do centro de 
solidariedade social do muni-
cípio de Baucau têm conheci-
mento sobre o SAS e 100% 
dos seus animadores sociais e 
OPL têm capacidade técnica 
para implementar o SAS 

MSS OGE DNDS      

Atividade 6 Garantia da paz Número de líderes comunitári- Relatório DHPCS Em 2015, 168 líderes Até ao final de 2016, 90 líderes MSS OGE DNDS  36.2     36.2 
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e estabilidade os com capacidade para 
prevenir e resolver conflitos; 
Número de funcionários com 
capacidade técnica para ações 
de sensibilização sobre confli-
to; Número de pessoas das 
comunidades informadas 
sobre formas de prevenir 
conflitos 

2015 comunitários recebem 
formação sobre pre-
venção e resolução de 
conflitos; 20 funcioná-
rios recebem formação 
para sensibilização 
sobre conflito; 480 
pessoas das comuni-
dades estão informa-
das sobre formas de 
prevenir conflitos 

comunitários recebem forma-
ção sobre prevenção e resolu-
ção de conflitos; 30 funcionári-
os recebem formação para 
sensibilização sobre conflito; 
300 pessoas das comunidades 
estão informadas sobre formas 
de prevenir conflitos 

Atividade 7 Apoio às institu-
ições de solidariedade 
social 

Número de instituições de 
solidariedade social nas áreas 
de: crianças e jovens; família; 
idosos, proteção das mulheres 
vulneráveis; cidadãos portado-
res de deficiência; integração 
social e desenvolvimento 
comunitário; apoio de emer-
gência em caso de desastre; 
prevenção e reparação de 
situações de carência e 
dependência 

Relatório de execu-
ção das transferênci-
as públicas 

Em 2015,  um total de 
39 instituições de 
solidariedade social 
têm apoio nas áreas 
de: crianças e jovens 
(12); família (0); idosos 
(1); cidadãos portado-
res de deficiência (12); 
integração social e 
desenvolvimento 
comunitário (1); apoio 
de emergência em 
caso de desastre (0); 
comunidade e grupos 
vulneráveis (13) 

Até ao final de 2016, um total 
de 39 instituições de solidarie-
dade social têm apoio nas 
áreas de: crianças e jovens 
(12); família (0); idosos (1); 
cidadãos portadores de defici-
ência (12); integração social e 
desenvolvimento comunitário 
(1); apoio de emergência em 
caso de desastre (0); comuni-
dade e grupos vulneráveis (13) 

MSS OGE DNDS     2,100  2,100 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 2,306.9 

Objetivo Geral 2: Gestão do Risco de Desastres 
Meta Final: Redução da percentagem de vítimas resultado de desastres; 100% das vítimas de desastres são atendidas 
Indicador de Prestação de Serviços: Percentagem de vítimas resultado de desastres e rácio de atendimento face a desastres 

Programa 1: Gestão de Riscos de Desastre 
Objetivos específicos: Melhoramento dos processos de prevenção e assegurar proteção e segurança aos cidadãos e sua propriedade face a desastres em Timor-Leste 

Atividade 1 Prevenção de 
riscos de desastre 

Número de pessoas que 
recebem formação em , ou 
participam em exercícios de 
resposta de emergência e de 
comunicação integrada; 
Número de representantes de 
cargos de chefia que recebem 
mensagens de SMS sobre 
alerta de riscos de desastres; 

Lista de  contatos de 
emergência, lista de 
presença dos partici-
pantes, relatórios de  
atividades e fotografi-
as; 

Até ao final de 2015, 
850 pessoas recebem 
formação, ou partici-
pam em exercícios de 
resposta de emergên-
cia e de comunicação 
integrada; não existe 
sistema de SMS de 
alerta; 5 funcionários 

Até ao final de 2016, 180 
pessoas recebem formação, 
ou participam em exercícios de 
resposta de emergência e de 
comunicação integrada; 1800 
pessoas recebem alertas via 
SMS; 30 funcionários do COD  
participam na atividade de 
disseminação do SOP; 180 

MSS OGE DNGRD  
134.8 

    134.8 
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Número de funcionários do 
Centro de Operações de 
Desastres (COD) que partici-
pam na atividade de dissemi-
nação dos Procedimentos 
Operacionais Estandardizados 
(SOP) à Resposta de Emer-
gência; Número de pessoas 
formadas em Gestão de Risco 
de  Desastres com Base 
Comunitária; Número de 
pessoas sensibilizadas nas 
áreas de prevenção 

do COD participaram 
na atividade de disse-
minação do SOP; 
Desde 2003 até 2015, 
foram formados em 
CBDRM 1,516  pesso-
as (média anual de 117 
pessoas) e foram 
sensibilizadas 9,426 
pessoas nas áreas de 
prevenção 

pessoas recebem formação; 
2450 pessoas são sensibiliza-
das nas áreas de prevenção 

Atividade 2 Apoio à recupe-
ração pós-desastre 

Número de famílias vítimas de 
desastres que recebem ajuda 
humanitária e material de 
construção nos  Municípios 

Banco de Dados, 
relatório com lista de 
beneficiários, stock 
de armazém,  e 
fotografias 

Desde 2009 até 2015, 
foram atendidas cerca 
de 56,906 famílias 
vítimas de  desastres 
(média anual de 8,129 
famílias) 

Em 2016, irá prestar ajuda 
humanitária a 8,000 famílias 
vítimas de  desastres 

MSS OGE DNGRD  
375.7 

   253 628.7 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 763.5 

Objetivo Geral 3: Reconhecimento e valorização dos heróis nacionais e do seu esforço para alcançar a independência 
Meta Final: Até ao final de 2017, 100% de todos os ACLN e suas famílias são apoiados 
Indicador de Prestação de Serviços: Percentagem de ACLN e suas famílias apoiados pelo MSS 

Programa 1: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis 
Objetivos específicos: Antigos combatentes, mártires e respetivas famílias têm apoio por parte do MSS e a história da independência é glorificada 

Atividade 1  Reconhecimen-
to aos Antigos Combatentes 
de Libertação Nacional e 
respetivas famílias 

Número de prestações pecuni-
árias; Número de pensões 
pagas; número de famílias 
enlutadas que recebem apoio; 
número de subsídios de estu-
do atribuídos a filhos de anti-
gos combatentes/mártires; 
número de antigos combaten-
tes que usufruem de serviços 
de saúde fora do país 

Rel.MSS Em 2015, cerca de 
10,499 prestações 
pecuniárias e 26,564 
pensões; 73 famílias 
de combatentes faleci-
dos recebem caixões; 
350 subsídios de 
estudo atribuídos a 
filhos de antigos com-
batentes/mártires; 50 
antigos combatentes 
usufruem de serviços 
de saúde fora do país 

Até ao final de 2016, cerca de 
3,246 prestações pecuniárias e 
26,917 pensões; 100 famílias 
de combatentes falecidos 
recebem caixões; 400 subsídi-
os de estudo atribuídos a filhos 
de antigos combaten-
tes/mártires; 50 antigos com-
batentes usufruem de serviços 
de saúde fora do país 

MSS OGE DNACLN  
2,070 

  104,000 106,070 

Atividade 2  Identificação de 
locais históricos 

Número de locais históricos da 
resistência identificados 

Rel.MSS Em 2015, foram identi-
ficados 65 locais da 
resistência e 81 reco-

Até ao final de 2016, são 
identificados 80 locais da 
resistência e 100 recolhas 

MSS OGE DNACLN  50     50 
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lhas orais orais 

Atividade 3  Construção de 
monumentos e campas de 
homenagem aos heróis de 
libertação nacional 

Número de monumentos e 
campas construídos em 
homenagem aos ACLN 

Rel.MSS Até ao final de 2015, 
não foram construídos 
nem campas nem 
monumentos 

Até ao final de 2016, 16 cons-
truções erigidas em homena-
gem aos mártires/antigos 
combatentes da libertação 
nacional 

MSS OGE DNACLN   1,116   1,116 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 107,236 

Objetivo Geral 4: Os serviços de apoio social do MSS respondem de forma mais eficaz às necessidades das populações distribuídas pelos 13 distritos 
Meta Final: Até ao final de 2017, 100% da população em situação de vulnerabilidade ou que foi vítima de desastre recebe apoio social 
Indicador de Prestação de Serviços: % da população em situação de vulnerabilidade ou vítima de desastre que recebe apoio social 

Programa 1: Aproximação às comunidades rurais dos serviços sociais providenciados pelo MSS 
Objetivos específicos: A população dos meios rurais está mais informada e tem melhor acesso aos serviços sociais providenciados pelo MSS 

Atividade 1 Processo de 
desconcentração 

Número de centros distritais 
que providenciam apoio social 
às respetivas populações; 
Número de motorizadas adqui-
ridas; Número de desktops 
adquiridos; Número de laptops 
adquiridos; Número de impres-
soras adquiridas; Número de 
mesas e cadeiras adquiridos; 
Número de armários de arqui-
vo adquiridos; Número de 
projetores adquiridos; Número 
de cofres adquiridos 

Relatório técnico; 
fotografias; registo de 
beneficiários mencio-
nando o distrito 

Até ao final de 2015, 
existem 4 centros 
regionais (Baucau, 
Ermera, Maliana e 
Same) e 2 centros 
distritais (Manatuto e 
Díli); Os municípios 
não têm qualquer 
equipamento 

Até ao final de 2016, existem 8 
centros distritais (LosPalos, 
Viqueque, Ainaro, Aileu, Suai e 
Liquiça, para além dos já 
criados em Manatuto e Díli); 6 
motorizadas; 55 desktops; 6 
laptops; 18 impressoras; 118 
cadeiras; 6 mesas; 24 armári-
os arquivo; 6 projetores; 2 
cofres 

MSS OGE MSS (dele-
gações 
territoriais) 

 765  
150 

 637   1,552 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 1,552 

Objetivo Geral 5: O MSS tem maior capacidade para responder às necessidades dos seus beneficiários, providenciando melhores serviços 
Meta Final: Até ao final de 2017, entre 80% a 90% dos funcionários têm maior capacidade técnica 
Indicador de Prestação de Serviços: Intervalo percentual dos funcionários que adquirem mais conhecimentos técnicos necessários às suas funções 

Programa 1: Desenvolvimento institucional e capacitação dos recursos humanos 

Desenvolvimento institucio-
nal e capacitação dos 
recursos humanos 

Número de manuais de proce-
dimentos sobre SOP’s de 
inspeção e auditoria, Número 
de funcionários que beneficiam 
de formação financiada pelo 
FDCH; Número de funcionári-
os que beneficiam de forma-
ção financiada pelo OGE; 

Relatório de avalia-
ção; listas de presen-
ça; diplomas; 

Até 2015, não existe 
manual sobre SOP's 
de inspeção e audito-
ria; 153 funcionários 
beneficiam de forma-
ção financiada pelo 
FDCH; 500 funcionári-
os beneficiam de 

Até ao final de 2016, 1 manual 
desenvolvido sobre SOP's de 
inspeção e auditoria; 38 funci-
onários beneficiam de forma-
ção financiada pelo FDCH; 
152; Mais de 85% dos orça-
mentos são efetivamente 
gastos; Temos informação 

MSS OGE e FDCH  GIA, 
DNARH, 
DPFAL, 
UAT, 
UCSP, UTI 

 
144.3 

    144.3 
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Percentagem de valores gas-
tos por progra-
ma/projeto/política; 
Ter informação sobre custos 
de cada progra-
ma/projeto/política por benefi-
ciário 

formação financiada 
pelo OGE; sistema 
desassocia plano de 
finanças 

sobre custos para cada pro-
grama/projeto/política por 
beneficiário 

Assessoria, consultadoria e 
capacitação dos recursos 
humanos 

Número assesso-
res/consultores internacionais; 
Número de assessores nacio-
nais; Número de funcionários 
que prestam assistência técni-
ca; Número de elementos da 
Segurança Maubere; Número 
de comissários de veteranos 

Lista de presença; 
relatório de atividades 

11 assesso-
res/consultores inter-
nacionais; 23 assesso-
res nacionais; 258 
funcionários que pres-
tam assistência técni-
ca; 16 elementos da 
Segurança Maubere; 
12 comissários de 
veteranos 

16 assessores/consultores 
internacionais; 36 assessores 
nacionais; 258 funcionários 
que prestam assistência técni-
ca; 16 elementos da Seguran-
ça Maubere; 12 comissários de 
veteranos 

MSS OGE MSS  
2,237 

    2,237 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 2,381 

Programa Gestão Corrente 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 828 

Total Orçamento MSS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 156,538  
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Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente 

Papel  

O papel do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente passa pela concepção, execução, coordena-

ção e avaliação da política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para as áreas das activida-

des económicas comerciais e industriais, sector cooperativo, micro e pequenas empresas e ambiente. 

Orçamento 

O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente tem um Orçamento de 12,696 milhões de dólares 

para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente apresenta para 2016 uma estimativa de força de tra-

balho de cerca de 750 pessoas, composto por 257 funcionários permanentes, 78 cargos de direcção e 

chefia e 115 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca 

de 300 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. O total de funcionários 

permanentes do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente já inclui 1 funcionário permanente des-

tacado na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        3        2         5            21        8          29         46           21          67          77          41         118        29         1            30           6              2            8               182          75          257            

Escalão 1
o -     -     -        3        1         4            6          3          9           12           12          24          30          14         44          9           -         9             1              -         1               61           30          91              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         13        5          18         28           9            37          44          27         71          19         1            20           5              2            7               109          44          153            

Escalão 3
o -     -     -        -     1         1            -       -        -        4            -         4            1           -        1            -        -         -          -           -         -            5             1            6                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         2          -        2           2            -         2            2           -        2            1           -         1             -           -         -            7             -         7                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 5        -     5          15      3         18          31        20         51         70           31          101         81          41         122        29         1            30           6              2            8               237          98          335            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 4        -     4          2        1         3            -       -        -        -          -         -         -          -            6             1            7                

Inspector Geral 1        -     1          1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            2             -         2                

Diretor Nacional -     -     -        9        -       9            3          5          8           2            2            4            1           1            -          -            15           7            22              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        3            3            1           1            -          -            4             -         4                

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         7          7          14         19           8            27          2           2            -          -            28           15          43              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 5        -     5          12      1         13          10        12         22         24           10          34          4           -        4            -        -         -          -           -         -            55           23          78              

MINISTÉRIO COMERCIO INDUSTRIA E AMIBIENTE (MCIA)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

9                                  21                                  72                                    132                                       166                                     40                                         10                                              450                                           

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

4                                   3                                      21                                      31                                           44                                         10                                           2                                                  115                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

15                                                300                                              

35                                 35                                    70                                      65                                           55                                         25                                           15                                                300                                              

35                                 35                                    70                                      65                                           55                                         25                                           
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Plano Anual do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento 
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Incentivar, Promover e Desenvolver as Atividades Económicas na área do Comércio, Indústria e Cooperativas 
Meta Final: Garantir e regular o funcionamento do mercado, com vista a satisfazer as necessidades da população, bem como o seu acesso a bens essenciais em termos de qualidade e preços 
Indicador de Prestação de Serviços: 1. Melhoramento das condições e gestão dos mercados; 2. Distribuição equitativa dos bens essenciais; 3. Procedimentos legais para facilitar atividades comerciais; 4. Pelo menos 25 % dos produtos das 
pequenas industrias tem boa qualidade e acesso ao mercado; 5. Aumento do número da participação das comunidades rurais nas atividades de cooperativas. 

Programa 1: Criação das facilidades / condições e gestão de organização dos mercados, incluindo definição de programas de apoio a circulação dos produtos no interior e exterior do país.  
Objetivos específicos: Promover e Facilitar as atividades comerciais e circulação dos produtos. 

Elaborar o estudo e desenho de 
novos mercados municipais. 

Desenhos para os novos mercados 
municipais em Baucau e Becora/Díli 
1 concluídos 

Desenhos e relatórios 
sobre estudos  

Novo projeto - 2 desenhos MCIA 
MPIE 

 
OGE 

FI      

Continuar construção do novo 
mercado municipal de Ainaro e 
continuidade do projeto de constru-
ção dos mercados municipais de 
Manatuto e Maliana. 

- Primeira fase da construção do 
mercado de Ainaro  
- Segunda fase da Construção dos 
Mercados Manatuto e Maliana. 

Relatórios de progres-
so da construção.  

Ainaro 25% da infraestru-
tura básica criada. 
Mercado Manatuto e 
Maliana 1º fase da cons-
trução  

- 3 mercados 
municipais 

 
MCIA 
MPIE 

 
OGE 

FI      

Construção de Terminal e Alarga-
mento do mercado de Manleuana – 
Díli. 

Numero compartimentos de venda 
construídos. 

Relatório. 
Fotografias 

Continuação 
 

4 compartimen-
tos de venda 

MCIA 
MOPTC 

 
OGE 

FI      

Reabilitação Sunset Market, na 
areia de Bebonuk - Dili 

Sunset Market reabilitado e funcio-
nam em boa condição 

Relatório. 
Fotografias 

Continuação - 1 projeto MCIA 
MPIE 

OGE FI      

Promoção e marketing dos produ-
tos nacionais através de realização 
ações de Trade-Expo e participa-
ção na organização de feiras nas 
comemorações dos dias nacionais; 
e participação nas exposições 
internacionais 

Numero de expo/ feiras. 
Numero de participação 
(Trade expo: 1 vez; Expo internaci-
onal: 4 vezes; Feiras nacionais: 3 
vezes) 

Relatório. 
Dados estatísticos de 
exportação. 
 
 

Dili Trade-Expo 2009. 
Programas continuados. 

- 8 vezes    
MCIA 
 

 
OGE 

 
DNPM 
660404 
DNIT 

GM, GVM 
 

135    135 

Promoção dos produtos potenciais 
através de ações permanentes de 
cooperação e coordenação com as 
Embaixadas e Adidos Comerciais 
de Timor-Leste  

- Condições favoráveis à introdução 
de mais produtos nacionais criadas. 
- Monitorização e melhoramento de 
negócios de produtos em mercados 
existentes efetuadas  

Relatório de ativida-
des 
Fotografias 

Novo programa - 2 vezes  
MCIA 
 

 
OGE 

 
DNPM 
660404 

15    15 
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Realizar 5 sessões de seminários 
sobre a importância da política “Um 
Posto Administrativo – Um Produto 
(UPUP)” 

Numero de participantes de cada 
Posto Administrativo (Uato-Lari, 
Iliomar, Cailaco e Zumalai). 
Numero relatórios produzidos 

Relatório de realiza-
ção do seminário 
Fotografias 

Continuação. 2015: reali-
zado em 5 posto adminis-
trativo 

5 vezes (4 vezes 
em 4 PA e 1 vez 
em Dili). 
250 exem. 

 
MCIA 
 

 
OGE 

 
DNPM 
660404 

25.5    25.5 

Realização de seminário sobre o 
Decreto-Lei de Preço Justo a 500 
empresários nacionais e estrangei-
ros em 2 Municípios. 

Numero de participantes Relatório  Em 2015: 4 municípios 2 municípios / 
500 participantes 

 
MCIA 

 
OGE 

 
660405 
DNRC 

15    15 

Estabelecimento de um novo por-
tão de entrada para o mercado da 
fronteira de Mota-Ain em Batugade 

Novo portão com ligação direta a 
Alfândega e serviços de Imigração 

Desenho e relatório de 
finalização do projeto 

Novo programa. 1 projeto  
MCIA 

 
OGE 

660303 
DNAL 
DGC 

20    20 

Funcionamento semanal e regular 
de bazares nos mercados fronteiri-
ços de Mota-Áin em Batugade e de 
Mota-Masin em Salele.    

Mercados semanais e regulares  Relatórios de monito-
rização e avaliação. 

Novo programa. 48 vezes / ano  
MCIA 

 
OGE 

 
660401 
DNCE 

 

20    20 

Fortalecer a cooperação de serviço 
com Alfândega para aumentar a 
viabilidade de circulação dos produ-
tos de necessidades básicas e 
matérias-primas  

Circulação dos produtos na área 
fronteira viabilizada 

Relatório Continuação Controlo mensal 
(12 vezes / ano) 
 

 
MCIA 

 
OGE 

 
660401 
DNCE 

 

4    4 
 
 

Promover o intercâmbio comercial 
entre TL e RI na fronteira. 

1 encontro em Mota’ain e outro em 
Salele.  

Relatório Atividades Novo Programa 
 

2 encontros MCIA OGE 660401 
DNCE 

4    4 

Total orçamento programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 238.5  

Programa 2: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulamentação das atividades económicas. 
Objetivo específico: 1. Assegurar que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais; 2. Proteger a segurança dos consumidores. 

Emissão de licenciamento para os 
negócios  

Numero de empresas registadas 
em 12 Municípios e na Região 
Autónoma de Oecusse 
Funcionamento de atividades 
empresariais em conformidade com 
os requisitos legais 

Relatório 
Dados licenciamento 

Serviços rotina Certificados 
emitidos 

 
MCIA 

 
OGE 

 
660402 
DNCI 

 

50    
 
 
 
 
 

50 

Realizar ações de vistoria aos 
estabelecimentos comerciais, em 
todo o território nacional. 

Numero de estabelecimentos 
comerciais com licença 

Relatório Serviços rotina 200 empresas 
nos 13 municípi-
os 

 
MCIA 

 
OGE 

660402 
DNCI 

44.4    44.4 

Realização de ações permanentes 
de controlo e levantamento de 

Controlo periódico 
(mensalmente em Díli, e trimestral-

-Relatório atividades 
-Publicação nos media 

Atividade rotina 
 

Dili : 12 vezes. 
Municípios: 4 

 
MCIA 

 
OGE 

 
DNRC 

25    25 



 

 

 

 

 

Page 289 

 

dados de stocks e preço das mer-
cadorias. 

mente nos restantes municípios)  nacionais vezes 
 

660405 

Controlo e inspeção das atividades 
comerciais e industriais, bem como 
a qualidade e rotulagem dos produ-
tos que circulam no mercado inter-
no. 

Assegurado a qualidade dos produ-
tos. 
 

Relatório de Atividade  Atividade rotina (trimes-
tralmente) 
 
 

4 vezes / ano 
nos 13 municípi-
os 
 

MCIA OGE IAE 
660901 

48    48 

Controlo das estações combustí-
veis, através de calibração, medi-
ção/terra a fim de obter medida 
justa 

Garantida a quantidade de venda 
dos combustíveis em todas as 
estações de venda em todo o terri-
tório 

Relatório de Atividade  Atividade rotina (Semes-
tralmente) 
 
 

2 vezes / ano  
nos 13 municípi-
os 

MCIA OGE IAE 
660901 

25    25 

Instalação do Posto de Medição 
provisória nos mercados municipais 

Garantido a quantidade dos produ-
tos de acordo com padrões legais e 
prevenir a utilização de medidas 
incorretas 

Relatório de Atividade 2015: foram já instalados 
no mercado de Taibesi e 
Manleuana 

2 vezes / ano 
nos 13 municípi-
os 

MCIA OGE IAE 
660901 

4    4 

Calibração dos aparelhos de medi-
ção da quantidade dos produtos 
empacotados, incluindo fiscalização 
constante. 

Garantido a quantidade produtos de 
acordo com padrões legais. 

Relatório Atividade  Atividade rotina (trimes-
tralmente), em Díli 
 

2 vezes / ano 
nos 13 municípi-
os 

MCIA OGE IAE 
660901 

4    4 

Destruição dos Produtos fora do 
prazo  

Garantido o consumo dos produtos 
validos 

Relatório Atividade  Atividade rotina (trimes-
tralmente) 

4 vezes / ano 
nos 13 municípi-
os 

MCIA OGE IAE 
660901 

5    5 

Estudo e desenho para o futuro 
estabelecimento de TUM (tangki 
ukur mobil) 

Garantida a quantidade de combus-
tível 

Desenho Novo programa 1 desenho 
 
 

MCIA OGE IAE 
660901 

10    10 

Contratação Consultor Internacio-
nal na instalação de Laboratório de 
Examinação dos alimentos através 
do método adequado de acordo 
com o sistema de gestão alimentar 
da International Standardization 
Organization (ISO) 

Numero consultor e prestação de 
serviços 

Contrato de trabalho e 
Avaliação dos servi-
ços de consultor 

Continuação 1 consultor MCIA OGE IAE 
660901 

38    38 

Finalização do Esboço da Lei de 
Metrologia e Estandardização 

Esboço Lei de Meteorologia e 
Estandardização finalizado 

Lei ME publicado no 
JR 

Esboço de Lei preparado. 1 (um) MCIA OGE IAE 
660901 

GJ 

15    15 

Monitorizar e regularizar as ativida-
des de negócios ambulantes 

Numero municípios 
Regulamento 

Relatório  Atividade rotina 12 municípios  
1 regulamento 

 
MCIA 

OGE 660402 
DNCI 

5    5 
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Emitir certificado de origem de Café 
Timor para a exportação  
 

- Nr. Certificados de Origem emiti-
dos conforme requerimentos rece-
bidos 
(produz security paper) 

Relatório Serviços rotina. 
Jan-Jun 2015: 2 certifica-
dos, com total peso 
114,200 Kg. 

5 – 10 Certifica-
dos de Origem 
emitidos 

 
MCIA 

 
OGE 

 
660401 
DNCE 

 

7    7 

Criação e elaboração de regula-
mentos, regimes e diploma ministe-
rial na área do comércio 

- Numero de regulamentos, Leis, 
regimes criado e adotado 

Publicado no JR e 
Esboços de Leis 

Novo programa e continu-
ação 

6 (seis)    
[2 regulamentos, 
2 regimes, 2 
Leis]. 

 
MCIA 
 

 
OGE 

DNRC 
660405 

GJ 
 

55    55 

Realizar seminários para a divulga-
ção de Legislação  
(Definição de requisitos apropria-
dos para empresas importadores e 
exportadores) 

- Numero de seminários realizados 
- Numero de participantes 

Relatório realização 
de seminário 

Novo Programa - 4  
- 100 pessoas 

 
MCIA 
 

 
OGE 

 
DNCE 
660401 
DNCI 

15    15 

Realização de estudo para deter-
minar a quotização de produtos 
essenciais importados. 

Identificação dos produtos (Café, 
Sal e agua mineral) adotadas 

Relatório de estudo  Novo estudo 
 

1 (um) estudo  
MCIA 

 
OGE 

DNRC 
660405 
DNPE 

25    25 

Fiscalização e monitorização das 
companhias exportadoras e impor-
tadoras (Atividades de importação 
e exportação tais como, armazéns, 
lugar da vendas, “show rooms” e 
“trade displays”) 

Companhias de exportação e 
importação fiscalizadas  
Comprimento de requisitos estabe-
lecidos 
 
 

Relatório de atividade 
 
 
 

Atividade rotina (mensal-
mente) 

12 vezes  
MCIA 
 

 
OGE 

 
DNCE 
660401 

1    1 

Criação de Diploma Ministerial 
Conjunta entre MCIA, Mfe MS, para 
o controlo das bebidas alcoólicas, 
cigarros e restaurantes. 

Diploma adotado e publicado 
 

Jornal da república  Novo programa 
 

 
1 (um) 

 
MCIA 

 
OGE 

 
DNRC 
660405 

1    1 

Total orçamento programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 377.4  

Programa 3: Cooperação internacional na área económica e meio ambiente 
Objetivos específicos: Promover as relações económicas e Meio Ambiente entre Timor-Leste e os países vizinhos, Ásia, América e Europa. 

Colocação de Adidos Comerciais 
(Beijing – China, Lisboa – Portugal, 
Jacarta Indonésia, e Singapura) e 
Assistente Técnico, em Kupang e 
Surabaya – Indonésia 

- Numero de Adidos colocados. 
- Nr. Assistentes técnicos 

-Nomeação e contra-
tação 
- Relatórios de empe-
nho 

3 Adidos (Portugal, China, 
Indonésia) 
 

- 4 Adidos 
- 2 Assistentes 
técnicos 

 
MCIA 
 

 
OGE 

 
DNCE 
660401 

302    302 

Participação na realização do SOM 
SCORE CARD e  SOM CTF, na 
Indonésia para manter a harmonia 
e a normalização das relações 

- Numero de encontros 
 

Relatório de ativida-
des 

Programa rotina - 6  
MCIA 
 

 
OGE 

DGC + 
DNCE 
660403 
660401 

45    45 
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técnicas, económicas e comerciais GM 
660101 

Realizar viagens a determinados 
países da Ásia para participar nos 
diálogos ou consultas políticas 

Numero de encontros, grau e quali-
dade de participação 

Relatório de atividade Novo programa. 
 
 
 

- 2  
MCIA 
 

 
OGE 

DGC 
660403 

GM 
660101 

36    36 

Realizar um workshop sobre ade-
são de Timor-Leste a ASEAN e 
OMC 

Número de participantes provenien-
tes de organizações académicas, 
CCI-TL, agricultores, empresários e 
de organizações da sociedade civil 

Relatório de realiza-
ção do seminário. 

Novo Programa 1 vez MCIA 
 

OGE DNCE 
660401 

25    25 

Participação na conferência inter-
nacional sobre Inspeção Alimentar, 
no Brasil 

Participação e grau de conhecimen-
to 

Relatório de atividade Programa rotina 1 vez / ano 
 
 

MCIA OGE IAE 
660901 

10    10 

Participação de cooperativas no dia 
Mundial das Cooperativas e Confe-
rências Internacionais da  AG-ICA, 
ACCU nos outros países 

- Numero de cooperativas partici-
pantes 
- Relações de cooperação bilaterais 
promovidas e estabelecidas 

Relatório de atividade 
 

Programa rotina (2 vezes 
em 2014) 

3 vezes / ano. MCIA OGE DNCMPEs 
660501 

GM, GVM 

36    36 

Participar nos encontros e Confe-
rências internacionais sobre a 
prevenção das alterações climáti-
cas (COP/MOP), CPLP, UNFCCC, 
Montreal Protocolo, OZONE, ASE-
AN e conferências internacionais 
sobre UNCBD  

Numero de encontros  Relatório de atividade Programa rotina - 18 encontros MCIA OGE DNAC, 
DNCPIA, 
DNPRB, 

DGA, GM, 
GVM 

660602, 
660601, 
660603, 
660101 

110    110 

Organizar o encontro dos Ministros 
do Comércio da CPLP em Timor – 
Leste 

- Encontro realizado com sucesso Relatório de atividade Novo programa 
 
 

1 vez MCIA OGE Dotações 
Todo 

Governo 

     
 

Total orçamento programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 564  

Programa 4: Desenvolvimento de industrias e do setor manufatureiro para a substituição de importações e promoção de industrias  
Objetivos específicos: Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar; 2. Melhorar e assegurar a sustentabilidade de atividades industriais 

Estabelecimento de centros incu-
badores da Industria (industria 
artesanatos, industria pedras natu-
rais, processamento dos produtos 
agrícolas) 

- Número de Centros incubadores 
estabelecidos (Aileu, Natarbora- 
Manatuto, Maubara-Liquiça, Behau-
Manatuto) 

Relatório 
Estudo 

Estudos realizados em 
2015 

- 4 centros MCIA 
 

OGE DGIC 
660501 

 

150    150 
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Conceder apoio e equipamentos de 
produção aos grupos de industrias  

Numero grupos beneficiários Relatório de atividade 2015: 5 beneficiários  - 13 grupos 
beneficiários 

MCIA OGE DNIT 
660504 

Gabinete 
VM 

55    55 

Levantamento de dados das indústri-
as existentes em Timor-Leste 

 - Estudo efetuado 
 - Numero de empresas industriais em 
todo o território identificado 

Relatório 
Estudo  

Junho 2015: monitorizados 
214 grupos  
 

 - 13 municípios MCIA OGE DNIT 
660504 

25    25 

Monitorização, acompanhamento e 
aconselhamento aos grupos benefi-
ciários  

 Todos beneficiários de formação e 
apoio financeiro / equipamentos 

Relatório de monitori-
zação 

Atividade rotina / anualmen-
te 
 
 

 - 13 grupos MCIA OGE DNIBC 
660502 
GVM 

25 
+ 

20 

   45 

Estudo comparativo sobre o desen-
volvimento de micro e pequenas 
industrias no estrangeiro 

 - Número de estudos efetuados Relatório 
Estudo  

2015: estudo comparativo 
sobre 

1 estudo (Indoné-
sia) 

MCIA OGE DNIT 
660504 
DNIBC 
660502 
GVM 

20 
+ 

15 

   35 

Promover a produção da industria 
através de realização de uma 
exposição de gastronomia local 
(Aihan Local) 

- Número de participantes e produtos 
na exposição 
Numero de visitantes 

Relatório e Publicida-
de 
Qualidade do produto 

30 grupos em 2015  40 grupos partici-
pantes (160 
pessoas) 

MCIA OGE DNIBC 
660502 

 

30    30 

Disponibilizar um Fundo para 
fortificar a existência de cooperativas, 
pequenas e medias empresas 
industrias e Loja do Povo  
(em cooperação com BNCTL) 

- Número de empresas beneficiárias Relatório 
 Lista beneficiários 

Novo programa  Cooperativas, 
pequenas e 
médias empresas 
existentes 

MCIA OGE DGAF 
660301 

   450 450 

Total orçamento programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 790  

Programa 5: Desenvolvimento da economia rural através da promoção e estabelecimento de Cooperativas e MPEs 
Objetivos específicos: Aumentar o rendimento das populações nas áreas rurais e a produtividade. 

Realizar sessões de acompanha-
mento, aconselhamento e auditoria 
às cooperativas, micro e pequenas 
empresas. 

- Nr. de sessões e serviços de 
assistência prestada; 
- Nr. de beneficiários  
 

Relatório de atividade 
Medidas de gestão 

2015:  
- 16 sessões  

- 20 sessões 
- 20 cooperativas 
e 20 micro e 
pequenas 
empresas 

MCIA e 
MAPF 

OGE DNCMPEs 
660501 

25    25 

Transferir conhecimento e tecnolo-
gia às cooperativas de crédito e as 
cooperativas de produção de bens 
e serviços. 

Grau e aplicação do conhecimento 
adquirido  
Uso da tecnologia 
Numero de cooperativas beneficiá-
rias 

Relatório de atividade 
Aplicação de tecnolo-
gia 
Folhas de avaliação 

2015: 9 cooperativas   6 cooperativas 
 
 

MCIA e  
MAPF 

OGE DNCMPEs 
660501 

20    20 
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Estabelecer novas Cooperativas 
Produtivas 

Numero de novas cooperativas 
constituídas. 

Relatório de atividade 2015: 21 cooperativas  24 novas coope-
rativas 

MCIA e  
MAPF 

OGE DGCAEP 
DNCMPEs 

660501 

60    60 

Desenvolver a capacidade dos 
recursos humanos das cooperati-
vas nas áreas de especialização de 
auditoria. 

Numero participantes / cooperati-
vas, micro e pequenas empresas. 

Relatório de atividade 2015: 6 cooperativas   20 cooperativas MCIA    OGE DNCMPEs 
660501 

15    15 

Comemorar o Dia Nacional / Inter-
nacional da Cooperativa. 

Cooperativas bem-sucedidas, 
premiadas e valorizadas 

Relatório de atividade Programa rotina / anual-
mente 

1 vez MCIA OGE DNCMPEs 
660501 

10    10 

Preparação do desenho/planta, 
BOQ  e  terreno para a futura 
construção do Centro de Exposição 
e Promoção dos Produtos  Industri-
as e Cooperativas 

Desenho  
Terreno identificado e adquirido 
 

Relatório  1 centro 1 desenho MCIA OGE DNCMPEs 
660501 

25    25 

Total orçamento programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 155  

Objetivo Geral 2: Assegurar as necessidades logísticas de segurança alimentar do Estado  
Meta Final: Assegurar e garantir a disponibilidade alimentar do estado 
Indicador de Prestação de Serviços: 1) Disponibilidade de reserva alimentar nos armazéns; 2) Abastecimento alimentar no mercado nacional para normalizar os preços 

Programa 1: Comercialização dos produtos Alimentares e Assegurar a Reserva Alimentar do Estado 
Objetivos específicos: 1. Melhoramento e eficiência na distribuição e normalização dos preços dos bens essenciais; 2) Incentivar a produção agrícola. 

Compra de produtos locais  5 produtos: Milho, 1.000 ton; Neli 
(Hare-kulit) 4.000 ton; Feijão, 75 
ton; Soja 75 ton; Amendoim: 75 ton. 

Relatório CLN-MCIA Stock atual: Neli, 2.568, 
385 ton; Arroz local, 
154,275 ton. 

5.225 tons  MCIA e 
MAPF 

OGE CLN 
661001 

1,850    1,850 

Processamento de produtos ali-
mentares 

Número empresas contratadas para 
descasque de neli e outros produ-
tos. 

Lista Produto Local no 
mercado / Loja do 
Povo 

Continuação 
 

2 companhias MCIA OGE CLN 
661001 

80    80 

Comercialização dos produtos 
locais, em parceria com Lojas do 
Povo 

Produtos locais comercializados 
através de 24 lojas do povo existen-
tes  

Relatório 
 

Nova atividade 12 municípios MCIA OGE CLN 
661001 

10    10 

Aquisição de Arroz, para assegurar 
mercado alimentar do Estado (15% 
broken). 

Quantidade de Importação  Relatório CLN Stock Atual: 3.000 tonela-
das 

2.500 toneladas MCIA e 
MAP 

OGE CLN 
661001 

1,250    1,250 

Intervenção no Mercado  
(Intervenção direta e indireta / 
através das Lojas do Povo e Coo-
perativas). 

24 lojas do povo com 10.000 tone-
ladas de arroz 

Informação mensal do 
preço da mercadoria 

Programa rotina 
(8.010,6 ton, em 2014). 
 

3.000 toneladas MCIA OGE CLN 
661001 

23.5    23.5 
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Estudo e Análise sobre Disponibili-
dade de Bens Essenciais e flutua-
ção de preços e estudo comparati-
vo. 

Disponibilização de dados / infor-
mação  

Relatório de Estudo Nova atividade 
 

2 vezes / ano MCIA OGE CLN 
661001 

25    25 

Finalização de estudo sobre esta-
belecimento do armazém integrado 
e Centro Logística Regional (em 
cooperação com Governo da Chi-
na). 

Estudo finalizado Relatório Estudo Estudo preliminar realiza-
do em 2015 
 

1 estudo e rela-
tório 

MCIA e 
MAPF 

OGE CLN 
661001 

5    5 

Desenvolvimento de SOP sobre a 
Gestão de Armazéns (assistência 
técnica) 

Um SOP estabelecido. Documento SOP Ainda não existe Um Documento MCIA OGE CLN 
661001 

15    15 

Manutenção dos armazéns para 
assegurar a qualidade dos produtos 
alimentares nos armazéns 

Numero armazéns 
Produtos alimentares assegurado 
(Fumigação; pallets, sacos). 

Boa condição dos 
armazéns e produtos 

Armazéns 8 (com capaci-
dade para 37.500 tons)  
 

8 armazéns; 
fumigação 2 
vezes / ano  

MCIA OGE CLN 
661001 

240    240 

Instalação do sistema de monito-
ramento (CCTV) 

CCTV instalado nos armazéns de 
Tibar 

Relatório Ainda não existe 16 CCTV MCIA OGE CLN 
661001 

 10   10 

Análise de laboratório da qualidade 
dos produtos (cooperação com 
laboratório de referência para 
garantir a qualidade dos produtos). 

Frequência de teste 
Numero produtos 

Certificação do labora-
tório de referência 

Nova atividade 2 vezes MCIA OGE CLN 
661001 

24    24 

Total orçamento programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 3,532.5  

Objetivo Geral 3: Promover e reforçar as politicas de desenvolvimento sustentável e da conservação dos recursos ambientais 
Meta Final: Aplicação dos princípios de desenvolvimento sustentável em todas as áreas do desenvolvimento e da conservação dos recursos ambientais nas áreas designadas para conservação   
Indicador de Prestação de Serviços: 1). Operacionalização da politica ambiental e lei base e os outros regulamentos relevantes; 2) Mecanismo de resiliências ambientais e principio precaucionario ecológico promovido em todos setores do desen-
volvimento; 3) Implementaram do principio da conservação nas áreas designadas. 

Programa 1: Proteção e Conservação Ambientais e Biodiversidade 
Objetivos específicos: 1. Assegurar a qualidade e sustentabilidade do meio ambiente e conservação das espécies de animais selvagens e ecossistema natural; 2. Alteração mudanças climáticas 

Disseminação, Sensibilização e 
Educação Ambiental, incluindo 
Mudanças Climáticas e Biodiversi-
dade 

Conhecimento de entidades sobre a 
importância do meio ambiente 

Relatório de Atividade Atividade rotina (anual-
mente) 

13 municípios MCIA OGE DNCPIA  + 
DGA 

+DNAC + 
DNPRB 
660601, 
660603 
660602 
660604 

70    70 

Levantamento de dados  do pro- Comunidades são motivadas para Monitorização e verifi- Atividade rotina / ano 12 municípios MCIA OGE DNCPIA 12    12 
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grama Suco Saudável, nos 12 
municípios  

preservar o ambiente saudável. cação 660601 

Proteger e conservar o meio ambi-
ente através de implementação do 
programa: Suco Saudável, Progra-
ma Escola, etc. 

Numero programa realizado / lista 
beneficiários 

Relatório de imple-
mentação  

Atividade rotina / ano 
 

12 municípios MCIA OGE DGAF 
660301 

   50 50 

Sensibilização através da cultura  
Tara bando e disseminação de Leis 
e Regulamento do Meio Ambiente. 

- Nr. de municípios abrangidos Relatório de realiza-
ção 

Relatório progresso tara 
bandu 2014 

- 6 municípios MCIA OGE DGA 
660603 

GM 
660101 

46    46 

Controlo poluição e monitorizar e 
avaliar a qualidade ambiental 

Mapeamento da qualidade ambien-
tal (qualidade ecossistema, capaci-
dade gestão, etc); 
Desenvolver melhores planos para 
mitigação de problemas ambientais 

Relatório de monitori-
zação 

Novo programa 
 

13 Municípios MCIA 
 
 

OGE DNCPIA 
660601 

30    30 

Avaliar as propostas e Analisar 
Impactos Ambientais dos projetos 
físicos e comércio antes de emitir a 
Licença Ambiental 

Numero de Licenças Emitidas Relatório serviços da 
Comissão AIA; 

Atividade rotina 557 Empresas 
registadas 

MCIA OGE DNCPIA 
660601 

5    5 

Levantamento de dados dos recur-
sos da biodiversidade, em todo o 
território 

Dados sobre “alien species”; 
Estatuto ecossistema costeiro, 
lagoa, rawa e mota. 
Espécies flora e fauna ameaçados 

Relatório levantamen-
to de dados 

Novo programa 13 municípios MCIA OGE DNPRB 
660604 

17    17 

Conservação in-sito (gestão croco-
dilo) 

Instalação de quadro de aviso nas 
comunidades situadas nas ribeiras / 
lagoas, em 5 municípios (Ainaro, 
Bobonaro, Covalima, Manufahi e 
Viqueque). 

Relatório de Atividade Mapeamento completo e 
demarcação definida 

5 municípios MCIA OGE DNPRB 
660604 

24    24 

Conservação ex-sito (gestão cro-
codilo) 

Implementação gestão dos crocodi-
los (mínimo 25 – 30 cabeças no 
centro de gestão Crocodilo em 
Hera) 
Cooperação com Sr. Lino Lopes 
para a gestão Crocodilo em Loes 
mantida 

Relatório de Atividade Cooperação com Sr.Lino 
Lopes, iniciado no ano 
2014 

13 municípios MCIA OGE DNPRB 
660604 

80    80 

Preparação quadros legais de 
biodiversidade e Decreto-Lei ABS 

Finalização decreto-lei  biodiversi-
dade; 

Jornal da República Esboço decreto-lei formu-
lado 

2 quadros legais MCIA OGE DNPRB 
660604 

10    10 
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Preparação decreto-lei ABS 

Finalizar / Elaborar o Regulamento 
de controlo da poluição do ar, ruído 
e solo e poluição atmosférica dos 
gases emitidos pelos veículos 
(Uma parte principal do Regula-
mento sobre Standard Ambiental) 

Regulamento sobre poluição elabo-
rado. 

Regulamento publica-
do no Jornal da Repú-
blica 

Esboço de Lei preparado 
 

Um regulamento MCIA OGE DGA 
660603 

GJ 

10    10 

Estabelecimento do Secretariado 
de Investimento Projeto da Fabrica 
Lixo em Tibar 

Secretariado estabelecido  Funcionamento secreta-
riado 

Secretariado Apoio Inves-
timento industria lixo 

1 secretariado MCIA OGE DNCPIA 
660601 

24 5   29 

Estabelecimento National Imple-
menting Entity (NIE) para Green 
Climate Fund (GCF) 

NIE e equipa de serviço estabeleci-
do  

Nota Conceito GCF  Novo programa Entidade GCF Green 
Climate 
Fund (GCF) 

OGE DNAC 
660602 

6    6 

Implementação do projeto Second 
National Communication (SNC) 
sobre inventário de emissões de 
gases de efeito estufa, adaptação e 
mitigação 

Completar o relatório INC (initiative 
national communication) 

Relatório do projeto Primeiro projeto (INC) 
implementado no ano 
2014 e 2015 

1 projeto Parceria 
Agência 
Global 
Environmental 
Facility. 

OGE e Agência 
Global Environ-
mental Facility. 

DNAC 
660602 

5    5 

Funcionamento da Autoridade 
Nacional Designada para a avalia-
ção e aprovação dos projetos 
relevantes como Clean Develop-
ment Mechanism (CDM)  

Acesso ao crédito do carbono  
 

Relatório do projeto 2 Projetos obtêm aprova-
ção (ADN) 

Projeto CDM 
aprovado 

Coop. com 
proponentes 
dos projetos 
de crédito do 
carbono 

OGE DNAC 
660602 

5    5 

Realização de estudo sobre avalia-
ção de impactos, vulnerabilidade e 
adaptação às alterações climáticas. 

Dados impactos mudanças climáti-
cas, nível da vulnerabilidade e 
opções adaptação necessárias, nas 
áreas costeiras e zona agroclimáti-
ca. 

Relatório de estudo Novo programa Um estudo MCIA OGE DNAC 
660602 

DGCAEP / 
DNPE 

42    42 

Implementação do projeto Universi-
ty South Pacific (USP) na reabilita-
ção e manutenção de facilidades 
públicas (água potável e Ai-parapa) 
estragos por causa de mudanças 
climáticas, em 4 sucos (Ulmera e 
Tibar – Liquiça; Lako-mesak, Mana-
tuto; Saelari – Laga, Baucau). 

Facilidades públicas reabilitadas Relatório Em 2014: reabilitadas 
facilidades saneamento 
em Laga 
 

Implementar em 
4 sucos 

MCIA e 
USP 

OGE DNAC 
660602 

10    10 
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Realização de seminário sobre  
Multilateral Agreements (UNCBD, 
UNCCD, UNFCCC) para a Identifi-
cação obrigações prioritárias e 
melhorar coordenação dos planos 
relacionados com as três conven-
ções  

Numero participantes de seminário 
 
 

Relatório de atividade 
 
 
 

Novo programa 1 vez, em Dili MCIA OGE DGA 
660603 

7    7 

Levantamento e atualização dados 
para redução de uso HCFC  

Numero de certificados emitidos 
Desenvolvimento do programa 
alternativo de ODS das companhias 
importadoras e consumidoras. 

Relatório atualização de 
dados, Lista companhia 
importadora e plano da 
gestão HCFC e ODS 

Até 2015: 6 certificados; 
qtd importação HCFC 5.6 
MT  

Atividade rotina MCIA OGE DNAC 
660602 

2    2 

Contratar novos funcionários para 
reforçar funcionamento do Centro 
de Formação HCFC  

Numero Funcionários contratados Relatório Novo programa 
 
 

4 pessoas 
 

MCIA OGE DNAC 
660602 

15    15 

Treinamento técnico sobre RAC 
(Refriagem Ar Condicionado) em 
cooperação com SEPFOPE 

Numero técnicos formados Relatório de treina-
mento 

Até 2015, 55 pessoas (4 
vezes) 
 

15 pessoas MCIA OGE DNAC 
660602 

10    10 

Ratificação protocolo de Kyoto II 
fase & Cost Benefit analisys para 
ratificação do protocolo de Nagoya 

Atualizadas as convenções interna-
cionais 

Relatório de Atividade Timor-Leste ratificou a 
convenção Rio em 2006, e 
o Protocolo Montreal em 
2009 

Dois protocolos MCIA OGE DNAC 
660602 
DNPRB 
660604 

10    10 

Comemoração do dia mundial do 
ambiente, 5 de junho, dia mundial 
da Biodiversidade, 22 de maio, e 
dia do Ozono, 16 de setembro. 

Dias mundiais do ambiente valori-
zados 

Relatório de Atividade Atividade rotina (anual-
mente) 
 

3 vezes / ano MCIA OGE DNPRB, 
DNAC 

660604, 
660602 

55    55 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 550  

Objetivo Geral 4: Definição das políticas, planeamento e melhoramento de serviços da administração do Ministério 
Meta Final: Melhoramento de gestão e da coordenação dos programas económicos e administrativos. 
Indicador de Prestação de Serviços: 1. Aumento do número de investimentos nas áreas relevantes, protocolos sobre gestão e uso de dados e informação, melhoramento de gestão dos programas anuais.  
                                                                2. Eficiência de serviços administrativos, logística, gestão de património do ministério: 2. Melhor qualidade de recursos humanos do MCIA. 

Programa 1: Definição de política e planeamento dos setores de comércio, indústria, cooperativa e ambiente e Desenvolvimento Capacidade de Recursos Humanos do Ministério 
Objetivos específicos: 1. Garantir a integração entre os setores e sub-sectores para produzir melhores resultados; 2. Reforçar e melhorar a capacidade dos funcionários do MCIA 

Formulação, adoção e operaciona-
lização de políticas do comércio, 
indústria e ambiente  

- Plano estratégico do comércio, 
industria, cooperativa e ambiente 
desenvolvido. 
- Numero de encontros 

Relatório; 
Politicas; 
Plano Estratégico. 
 

Nova atividade - Política e Plano 
Estratégico 
definidos 
- 12 encontros 

MCIA OGE DGCAEP 40    40 

Formulações dos protocolos gestão Numero de encontros realizados Relatórios mensais, Nova atividade - 3 encontros MCIA OGE DNAAE 12    12 
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de dados e informações 
    

Sistema de intra e extra-net estabe-
lecido 

trimestrais e anuais Sistema de intra 
e extra net 

Orientar e apoiar as direções naci-
onais na execução do fundo de 
subvenções públicas  

Numero de propostas selecionadas 
com base no procedimento interno 
(manual de subvenções publicas) 

Lista de propostas 
selecionadas  
Relatório do trabalho 

Atividade rotina 13 Municípios MCIA OGE DNAAE 15    15 

Facilitar e orientar os processos de 
planeamento do ministério e inte-
gração e harmonização do Plano 
Ação Anual (PAA) e Plano Execu-
ção 

Pelo menos 3 dias de encontro de 
avaliação sobre execução e defini-
ção dos planos de ação para o ano 
seguinte 

Relatório 
Plano Ação Anual 
(PAA) e Plano Execu-
ção 

Atividade rotina 3 vezes / ano MCIA OGE DNCSP 25    25 

Estabelecer o sistema de Monitori-
zação e Avaliação e desenvolver 
mecanismos e procedimentos de 
monitorização e avaliação da 
implementação de atividades e 
despesas  

Sistema de Monitorização e Avalia-
ção estabelecido 
Numero de procedimentos adota-
dos e implementados 
Avaliação externa do sistema  

Relatório atividades 
Relatório da avaliação 
externa 

Novo programa 1 vez / ano MCIA OGE DNCSP 35    35 

Acompanhamento e avaliação dos 
serviços nos 12 municípios. 

Pelo menos 5 dias de monitorização 
e avaliação de serviços desconcen-
trado nos 12 municípios efetuados 

Relatório da monitori-
zação e avaliação 

Novo programa 1 vez / ano MCIA OGE DNCSP 
DNF 

660304 

20.8    20.8 

Avaliar e analisar as necessidades 
e lacunas de dados e a capacidade 
interna relacionada com serviços 
de pesquisa 

Avaliação efetuada, necessidades 
identificadas e programa de ação 
desenvolvido 

Relatório da avaliação 
Programa de ação 

Atividade rotina 2 vezes  MCIA OGE DNPE 38    38 

Promover estudos de produtos e 
mercado visando estratégias de 
promoção dos mesmos 

Estudo efetuado 
 

Relatório 
Estudo 

Novo programa 1 estudo MCIA OGE DNPE 75    75 

Organizar e realizar cursos de 
inglês e português  

Número de funcionários formados 
Grau de conhecimento adquirido 

Relatório formação 
Folha de avaliação 

Até 2015: 90 pessoas 
(inglês) 
& 100 pessoas (portu-
guês). 

50 pessoas cada 
curso (45% 
mulheres) 

MCIA OGE DNRH 
660302 

25    25 

Capacitação funcionários nas 
áreas: 
- Liderança (cargo chefia); Recur-
sos Humanos; The  Office Mana-
gement Training and Administration 
Course; Plano Administração e 
Gestão de Escritório (funcionários 
regionais);  
Criação SOP (standard operating 

- Numero funcionários formados 
- Número de formações 
Diagnostico de capacidades recur-
sos humanos do ministério  
Plano de ação para -capacitação 

Relatórios e folhas de 
avaliação e ou certifi-
cados adquiridos 

Até Jun 2015: 75 pessoas - 215 pessoas 
(40% mulheres) 
 
- 18 tipos de 
formação;  
 

MCIA OGE DNRH 
660302 

GIAI 
DNPE-
GCPE 

DNCSP 
DNCE 
DNRC 
DNPM 

400    400 



 

 

 

 

 

Page 299 

 

procedure (cargo chefia); Formação 
sobre Protocolo, para os pontos 
focais (nacional e internacional);  
Inspeção e auditoria aos dirigentes 
e funcionários do Gabinete de 
Inspeção e Auditoria Interna; Treino 
sobre gestão de dados e informa-
ção; área planeamento; cursos de 
formação e TdT em gestão de 
exportação e importação no BPPI – 
Jacarta; área Jurídica do Comércio 
e Análise Estatística; curso de 
formação e TdT sobre Stock, Base 
de Dados; área de promoção e 
marketing de produtos nacionais; 
formação e TdT sobre gestão de 
mercados municipais na Indonésia; 
Gestão de Armazéns e operação 
de maquinas; área Laboratório 
Ambiental Geral; Biodiversidade;   
Ética e Advocacia ambiental. 

DNCI 
CLN 

DNCPIA 
DNPRB 
DNCPIA 
DNALM 

 

Formação para os operadores de 
laboratório, nível intermediário. 

- Numero operadores formados   Relatório FDCH 2015: 5 operadores for-
mados  

5 pessoas FDCH OGE IAE 
660901 

     

Inspeção e Auditoria da execução 
do orçamento, administração e 
inventariação do MCIA (incluindo 
serviços de Adidos Comerciais e 
serviços desconcentrados) 

Serviços do ministério inspecionado 
 

Relatório de inspeção 
e auditoria 

Atividade rotina 12 vezes / ano MCIA OGE 660201 
GIAI 

 

55    55 

Organizar e realizar seminários aos 
funcionários 

- Nr. de seminários realizados 
 

Relatório atividade 
Folha de avaliação 

Atividade rotina / anual-
mente 
 
 

4 seminários MCIA OGE DNRH 
660302 

DNF 
660304 

20    20 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 760.8  

Programa 2: Gestão Corrente 
Objetivo Especifico: Prestar informações sobre os trabalhos do Ministério; Representação dos serviços nas regiões e municípios; Eficiência e eficácia da execução de serviços 

Publicação de Programas e Ativi-
dades do Ministério 

Número de Boletins produzidos e 
distribuídos 
Numero e qualidade de programas 
produzidos 

Relatório atividade Atividade rotina / trimes-
tralmente 

4 vezes / ano MCIA OGE DGAF 
660301 

180    180 
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Regionalizar e desconcentrar os 
serviços do Ministério (mercados 
fronteiriços & 3 municípios) 

- Nr. de Serviços regionais e muni-
cipais descentralizados; 
Prestação de serviços eficientes e 
transparentes.  
Facilidade de serviços nas regiões 
e municipais. 

Funcionamento servi-
ços do Ministério nas 
regiões e municipais 

4 serviços regionais (Bau-
cau, Ainaro, Liquiça, 
Maliana). 

4 serviços regio-
nais e  
3 municípios  

MCIA OGE DGAF 
660301 
660401 
DNCE 
660402 
DNCI 

 

120 5   125 

Aquisição de materiais e equipa-
mentos de escritório para o ministé-
rio 

Numero de materiais e equipamen-
tos 

Relatório aprovisiona-
mento 

Lista património do MCIA 4 vezes / ano MCIA OGE DNALM 
660303 

CLN 

200    200 

Compra de veículos, motorizadas, 
máquinas e outros equipamentos 

Numero veículos / maquinas Relatório aprovisiona-
mento 

Lista património do MCIA 1 vez / ano MCIA OGE DNALM 
660303 

 254.5   254.5 

Manutenção de edifícios (edifício 
fomento, mercado, etc.), veículos e 
materiais/equipamentos do ministé-
rio  

Numero de edifícios, veículos e 
equipamentos 

Relatório de aprovisi-
ona-mento 

Programa rotina 3 edifícios; 97 
veículos e 141 
motorizadas 

MCIA OGE DNALM 
660303 

DNF 
660304 

577    577 

Despesas de Instalações Duração de instalações  Relatório de aprovisi-
onamento / orçamento 

Programa rotina 12 meses MCIA OGE DNF 
660304 

549    549 

Contratação dos funcionários e 
consultores para reforçar serviços 
do Ministério, incluindo serviços 
nos armazéns e mercados (8 
armazéns e 2 mercados) 

Numero funcionários e consultores Relatório e lista funci-
onários contratados 

Continuação 424 pessoas 
(F:147 & M:277) 
{388 funcionários 
e 36 consultores} 

MCIA OGE MCIA 
66 

889 
+ 

842 

   1,731 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 3,616.5 

Total Orçamento MCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 10,584  
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Ministério do Turismo, Arte e Cultura 

Papel  

O turismo vem-se assumindo como uma actividade económica vigorosa capaz de contribuir de forma 

eficaz para o desenvolvimento económico e diversificação das actividades geradoras de riqueza.  

Neste quadro, como País de destino, o desenvolvimento turístico é normalmente associado a alguns 

benefícios, contribuindo nomeadamente para o equilíbrio da balança de pagamentos, a criação de 

emprego, a criação de oportunidades de desenvolvimento das áreas rurais, de forma a propiciar um 

reequilíbrio do território, a construção de novas infra-estruturas e equipamentos, o aumento da 

cobrança de impostos e consequente crescimento do produto interno bruto. 

A elaboração e submissão do orçamento do Ministério do Turismo para o ano fiscal de 2015 está deli-

neado consoante os programas previamente estabelecidos para médio e longo prazo, tendo em consi-

deração a importância do turismo como sector económico viável para além do petróleo.  

   

À medida que o turismo vai ganhando expressão, assumindo uma incontornável relevância no conjun-

to da economia, o mesmo acontece com o grau de responsabilização perante as questões sociais e de 

interesse colectivo. Por sua vez, estas não se limitam ao aumento de rendimento das famílias ou à cri-

ação de emprego. Assim a missão que o Ministério assume deve: 

1. Promover e desenvolver uma economia estável baseada na productividade, garantido o bem 

estar do povo. 

2. Definir as políticas para o desenvolvimento do sector turístico. 

3. Incentivar e apoiar o sector empresarial Nacional no crescimento de negócios, no aumento de 

competitividade e a capacidade de actuar numa economia globalizada. 

4. Desenvolver e promover o sector Turístico sustentável (ecologia, social, cultural etc.)  

5. Promover o desenvolvimento no sector Turístico como alternativa de receitas ao Estado a 

médio e longo prazo.  

6. Orientar o desenvolvimento Turístico com base nos programas já contemplados no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Nacional (PEDN). 

 

Orçamento 

O Ministério do Turismo tem um Orçamento de 4,865 milhões de dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Ministério do Turismo apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 538 pes-

soas, composto por 110 funcionários permanentes, 60 cargos de direcção e chefia e 31 vagas em pro-

cesso de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 336 pessoas. Este 

número não inclui funcionários de nomeação política.  

O total de funcionários permanentes do Ministério do Turismo já inclui 1 funcionário permanente des-

tacado na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        3        -       3            12        11         23         18           20          38          15          19         34          7           2            9             1              2            3               56           54          110            

Escalão 1
o -     -     -        1        -       1            9          10         19         9            11          20          9           8           17          5           1            6             -           -         -            33           30          63              

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            2          1          3           4            6            10          6           8           14          2           1            3             1              2            3               16           18          34              

Escalão 3
o -     -     -        1        -       1            -       -        -        2            1            3            -         1           1            -        -         -          -           -         -            3             2            5                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        2            1            3            -         1           1            -        -         -          -           -         -            2             2            4                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           1            1            2            -         1           1            -        -         -          -           -         -            2             2            4                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 2        1        3          16      2         18          24        15         39         29           27          56          20          22         42          7           2            9             1              2            3               99           71          170            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          1        1         2            -       -        -        -         -         -          -            2             1            3                

Inspector Geral 1        -     1          1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            2             -         2                

Diretor Nacional -     1        1          7        -       7            4          -        4           1            2            3            -         -          -            12           3            15              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         2          -        2           1            1            2            -         -          -            3             1            4                

Chefe do Departemento -     -     -        4        1         5            6          4          10         1            2            3            3           2           5            -          -            14           9            23              

Chefe da Secção -        -         -        8            2            10          2           1           3            -          -            10           3            13              

Total Cargo de Direção e Chefia 2        1        3          13      2         15          12        4          16         11           7            18          5           3           8            -        -         -          -           -         -            43           17          60              

MINISTÉRIO DO TURISMO ARTE E CULTURA (MTAC)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

5                                  21                                  48                                    64                                         52                                       9                                           3                                                202                                           

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

2                                   3                                      9                                        8                                             10                                         -                                          -                                               32                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

9                                                  336                                              

17                                 33                                    66                                      88                                           96                                         27                                           9                                                  336                                              

17                                 33                                    66                                      88                                           96                                         27                                           
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Plano Anual do Ministério do Turismo, Arte e Cultura para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifica-

ção 
Baseline 

(Data) 

 
Meta 
Anual 

 

ER 

 
 
Fontes de 

Financiamento 
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 

BS CM CD TP  

Objetivo Geral 1: Desenvolver o setor Turismo como setor produtivo 
Meta Final: Tornar o setor Turístico como uma das principais fontes de receita ao Estado,  
Indicador de Prestação de Serviços: Aumento de rendimento através de criação campo de trabalho 

Programa 1: Divulgação e promoção de Timor-Leste como destino turístico de eleição 
Objetivo específico: Captação de Turistas   

Publicidade website Ministério Turismo, 
produção de materiais de promoção, 
brochuras, DVD, Banners 

Promover Timor-Leste como destino turísti-
co   
Divulgação de informação sobre turismo em 
Timor- Leste 

Relatório sobre 
estatística fre-
quência turistas 
em TL. 

 
 

 MTAC  DNMT 50 
  

    50 

Realização de workshop como medida 
de sensibilização sobre turismo, dirigidas 
às autoridades locais, comunidades e 
outras entidades 

- Nr. de participantes  
- Conhecimento sobre a importância do 
turismo aumenta  

Apresentação de 
relatório 

2015: realiza-
do no municí-
pio de Suai  

- 100 
partici-
pantes 

MTAC  DNPDT 16      16  

Comemoração dia mundial de Turismo Celebração de dia mundial de turismo como 
membro da UNWTO. 

Apresentação de 
relatório 

  MTAC  DGT 36     36 

Sinalização aos locais turísticos em todo 
o território nacional. 

Facilitar a localização e acesso aos visitan-
tes. 

Apresentação de 
relatório. 

  MTAC  DNMT 30     30 

Realização de pesquisa para identifica-
ção de potencialidades turísticas em 
diferentes locais em Timor-Leste 

Assegurar o registo de todos os locais com 
potencialidades turísticas e suas diversida-
des, para incluir no plano de desenvolvi-
mento do turismo em Timor-Leste. 

Relatório e docu-
mentação. 

  MTAC  DNPD 15    15 

Desenvolvimento de gastronomia Nacio-
nal 

Identificar gastronomia regional Relatório e docu-
mentos 

  MTAC  DNEAPT 33    33 

Realização de eventos, Tour de Timor, 
Festival Ramelau, Regata Darwin-Dili, 
Carnaval, Concurso Internacional de 
fotografia subaquática, Pesca desportiva 
em COM) 

Produtos turísticos para promoção de TL  Apresentação de 
relatório 

 eventos 
realizados 

MTAC  DGAF/ 
Dotação 
todo o 
Governo 

  
 
 

    

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 180 
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Programa 2: Capacitação e formação de recursos humanos no setor público 
Objetivos específicos: Consolidar a capacidade dos recursos humanos do ministério. 

Formação e capacitação aos funcionários 
públicos do MTAC nas áreas de: 1) 
Tourism Satelite Account; 2) Gestão dos 
Jogos; 3) Marketing Convention; 4) 
Hotelaria. 

- nr. de funcionários do MTAC vão frequen-
tar a formação  

Apresentação rela-
tório proveniente da 
entidade formadora 
e resultados de 
aproveitamento dos 
formandos. 

Continuação 
programa 
capacitação 
RH MTAC 

- 25 
 

MTAC 
+ 

FDCH 

 DNARH 
 
 

      

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                          

Programa 3: Capacitação e formação dos agentes turísticos (setor privado) 
Objetivos específicos: Elevar o conhecimento dos agentes turísticos para o desenvolvimento e qualidade do setor 

Disseminação sobre auditoria financeira, 
investigação e disseminação sobre a lei 
jogos 

Elevar conhecimento do sector Privado e 
Publico em relação a atividades de jogo 

Apresentação de 
relatório 

 25 MTAC  GIAI/IGJ 7    7 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 7  

Programa 4: Turismo de Base Comunitária 
Objetivos específicos: Dinamizar o desenvolvimento económico com base nas atividades turísticas nas zonas rurais    

Dinamizar ações de sensibilização sobre 
o conceito do ecoturismo através de 
seminários, workshop  ao nível  nacional 
e internacional 

Dados proporciona locais destinados a eco-
turismo  

Apresentação de 
Relatório  

 100  
MTAC 

 DNPDT 50     50 

Apoio de fundos para financiar projetos 
de Turismo Comunitário. 
(Programa Turismo Comunitário) 

Para dinamizar e incentivar o envolvimento 
das comunidades no desenvolvimento 
económico com base no turismo como 
divulgação da gastronomia Local, criação 
de restaurantes, guesthouse, para benefici-
ários provenientes dos 13 Municípios. 

Relatório e docu-
mentação. 

2014: foi 
implementado 
em 12 muni-
cípios com 48 
beneficiários. 

100  
MTAC 

  
DNPDT 

  
 150 
  

    
150 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 200  

Programa 5: Consolidação Institucional 
Objetivos específicos: Regularização de atividades e empreendimentos Turísticos para efetivação de controlo .  

Criação de quadro legal para regulamen-
tar as atividades no setor turístico.  

Combater o funcionamento desregulado 
das atividades no setor turístico. 

Relatório e docu-
mentação. 

  MTAC  DNEAPT 6    6 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 6  

Programa 6 : Gestão Corrente 
 Objetivo Especifico: Dinamizar o normal funcionamento do MTAC, reforçando as condições dos serviços, coordenação com estruturas nos Municípios e regiões e realização de contactos internacionais para dinamizar o desenvolvimento no setor do 
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Turismo. 

Aquisição de equipamentos e materiais 
necessários ao funcionamento do Minis-
tério à prestação de serviços 

- Funcionamento normal dos serviços do 
Ministério assegurado. 

Apresentação de 
relatório 

  MTAC  DNAL  249.7   249.7 

Visitas oficiais e de trabalho  Coordenação dos serviços, do Ministério 
nas regiões. 

Apresentação de 
relatórios 

  MTAC  DGAF 65    65 

Visitas oficiais do Ministro ao estrangeiro  Realização de contactos Internacionais 
para dinamização do desenvolvimento do 
setor turístico. 

Apresentação de 
relatório 

  MTAC  DGAF 142    142 

Comunicações, transportes, manuten-
ções, espaços e funcionamento das 
direções regionais em 3 Municípios. 

Funcionamento normal da instituição asse-
gurado 

Apresentação de 
relatórios 

 
 

 MTAC  DNAL 336    336 

Aquisição de material diverso (escritório, 
comemoração de dias festivos Nacionais 
- material pirotécnico, etc.) 

Assegurar o funcionamento normal da 
instituição. 

Apresentação de 
relatório 

  MTAC  DGAF  80    80 

Aquisição de materiais e realização de 
serviços operacionais e diversos   

Funcionamento normal da instituição asse-
gurado 

Apresentação de 
relatórios 

  MTAC  DGAF 324    324 

Contratar técnicos profissionais assesso-
res nacionais e internacionais   

Para assegurar o normal funcionamento da 
instituição 

Apresentação de 
relatório 

  MTAC  DGAF 740    740 

Serviços de tradução Facilitar o acesso aos documentos em 
várias línguas 

Apresentação de 
relatório; docu-
mentos traduzidos 

  MTAC  DGAF 4    4 

Manutenção e limpeza dos edifícios do 
MTAC, CCD, Food court (Bekari). 

Revitalização das infraestruturas do MTAC Apresentação de 
relatórios 

  MTAC  DNAL 674    674  

Total orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 2,615  

Objetivo Geral 1: Promover a criação de instituições culturais que façam do Setor da Arte e Cultura um dos pilares do desenvolvimento do país 
Meta Final: Até 2017, os principais projetos na área da Cultura que contribuirão para a criação de uma economia cultural estarão desenvolvidos a 50% 
Indicador de Prestação de Serviços: O Museu, a Biblioteca, a Academia de Artes, os Centros Culturais Municipais e a defesa do Património Cultural de Timor-Leste estão presentemente a ser desenvolvidos pela SEAC-MTAC, enquanto órgão do 
Governo responsável pelo Setor da Arte e Cultura 

Programa 1: Reforço do setor da cultura, de acordo com as prioridades definidos pelo Governo para a área de Museus 
Objetivos específicos: A criação do Museu e Centro Cultural permitirá apoiar o sistema de ensino e prestar serviços a toda a comunidade, ajudando a reduzir a iliteracia e a criar emprego em Timor-Leste 

Participação dos funcionários da DNM em 
conferências Internacionais sobre Museus 

4 funcionários da DNM participam em conferênci-
as sobre Museus 

Relatório da DNM-
SEAC 

Participação em 
conferências sobre 
Museu 

10 SEAC OGE DNM 200    200 
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Aquisição de objetos culturais para integra-
ção na Coleção Nacional, e de materiais 
técnicos para a conservação desta 

10 objetos adquiridos e inseridos na Coleção 
Nacional; materiais técnicos de conservação 
adquiridos 

Recibos de aquisição 
dos objetos e materiais 
de conservação e 
Relatório da DNM-
SEAC 

O projeto do Museu e 
Centro Cultural está a 
ser desenvolvido  

10 SEAC OGE DNM 20    20 

Levantamento e pesquisa sobre Ai To’os e 
Odamatan e ações de sensibilização para 
professores e alunos  

Levantamentos e ações de sensibilização realiza-
dos num município 

Informação dos levan-
tamentos inserida em 
base de dados e catá-
logo publicado 

Ai To’os e Odamatan 
existentes na Coleção 
Nacional inventaria-
dos até 2015 

2.000 SEAC OGE DNM 32    32  

Contratação de 5 agentes administrativos 
para apoiar a DNM 
 

5 agentes administrativos contratados e a imple-
mentar as atividades e planos da DNM em 2016  

5 contratos assinados Apoio Técnica e 
Assessoria Técnica e 
Gestão Direção Naci-
onal do Museu 

5 SEAC OGE DNM 13     13  

Manutenção e atualização da Base de 
Dados da futura Academia 

Base de Dados atualizada e informação inserida Contrato assinado com 
empresa e relatório 
DNM 

A Coleção Nacional 
do futuro Museu 
existe desde antes de 
1999 

200 SEAC OGE DNM 40     40  
 

Despesas correntes da DNM Encargos de instalação, etc. Despesas efetuadas e 
comprovativos apre-
sentados 

A DNM funciona 
enquadrada na SEAC 

 SEAC OGE DNM 5     5  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 130  

Programa 2: Reforço do setor da cultura, de acordo com as prioridades definidos pelo Governo para a área de Bibliotecas 
Objetivos específicos: A criação da Biblioteca Nacional e Arquivo fornecerá apoio ao sistema de ensino e serviços a toda a comunidade, contribuindo para reduzir a iliteracia e a criar emprego em Timor-Leste; até 2017, a construção da infraestrutura 
física da futura Biblioteca terá início 

Preparação do terreno, e arranjo paisagísti-
co da zona envolvente à futura Biblioteca 
Nacional, em HudiLaran. 

Projeto pronto a ser construído em 2016 Projeto de arquitetura e 
de engenharia detalha-
da desenvolvidos e 
aprovados pelo 
MTAC/SEAC 

O projeto de arquite-
tura da Biblioteca está 
aprovado, a constru-
ção custa USD 10M e 
é suportada pela Eni. 
O Governo deve 
custear as obras de 
preparação do terreno 
e arquitetura paisagís-
tica 

1 SEAC Fundo  
Contrapartida 

DNB     1,000 

Ações de sensibilização sobre bibliotecas 
para professores e responsáveis de biblio-
tecas escolares em Manufahi, Ainaro e 
Ermera, e levantamentos de dados sobre 
bibliotecas nesses municípios 

450 estudantes ensino básicos de 3 municípios 
sensibilizados para a importância de ler; levanta-
mento de dados em 3 municípios 

Relatório da DNB-
SEAC; fichas dos 
levantamentos realiza-
dos nos 3 municípios 

Ações de sensibiliza-
ção e levantamentos 
realizados em 6 
municípios até 2015 

3 SEAC OGE DNB 20    20 
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Participação dos funcionários da DNB em 
conferências internacionais sobre Bibliote-
cas 

- nr. de funcionários da DNB participam em confe-
rências sobre Bibliotecas (CDN-
LO,CONSAL,KPDI,IFLA,CPLP) e melhoram os 
seus conhecimentos técnicos 

Relatório da DNB-
SEAC 

Participação em 
conferências (ex. 
CDNLO, CONSAL, 
KPDI, IFLA, CPLP, 
etc) em anos anterio-
res 

8 SEAC OGE DNB 12    12 

Transporte de livros existentes em Depósito 
Legal da Biblioteca Nacional de Portugal 
(BNP) para Timor-Leste 

- nr. de livros transportados para Díli, Timor-Leste Relatório e informação 
oficial enviada pela 
BNP 

Protocolo assinado 
com a BNP em 2012, 
que prevê a oferta a 
Timor-Leste de livros 
existentes na BNP em 
Depósito Legal 

- pelo 
menos 
100.000 

SEAC OGE DNB 20    20 

Contratação de 12 agentes administrativos 
para apoiar bibliotecas existentes nos 
municípios 

- Nr. de agentes administrativos contratados e a 
implementar as atividades e planos da DNB em 
2016 nos municípios 

Contratos assinados A Orgânica da Biblio-
teca Nacional, já 
aprovada em CM em 
2015, prevê a exis-
tência de uma Rede 
Pública de Bibliotecas 

12 SEAC OGE DNB 14    14 

Aquisição de materiais para as coleções da 
Biblioteca 

Preparação do espaço para receber os livros da 
Biblioteca Nacional de Portugal 

Aquisição de materiais, 
relatório 

Protocolo assinado 
com a BNP em 2012, 

10 SEAC OGE DNB 6    6 

Despesas correntes da DNB Encargos de instalação, etc. Despesas efetuadas e 
comprovativos apre-
sentados 

A DNB funciona 
enquadrada na SEAC 

 SEAC OGE DNM 7    7 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 79 

Programa 3: Estabelecimento da Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais de Timor-Leste, incluindo o planeamento dos futuros Teatro Nacional e Companhia de Dança 
Objetivos específicos: A Academia de Artes permitirá o desenvolvimento das artes tradicionais e a criação de indústrias criativas culturais sustentáveis, dinâmicas e inovadoras; até 2017, os conteúdos programáticos e curriculares da futura Acade-
mia estarão terminados e aprovados, bem como o projeto de arquitetura, a Lei Orgânica e o Quadro de Recursos Humanos da futura instituição 

Contratação de agentes administrativos 
para o funcionamento da Unidade de 
Implementação da Academia 

- nr. de agentes administrativos contratados 
durante 12 meses  

Contratos assinados e 
relatórios mensais 

A Unidade de Imple-
mentação da Acade-
mia foi estabelecida 
por Decreto-Lei em 
2012 e aprovada por 
S.E. o Sr. Ex-
Primeiro-Ministro Kay 
Rala Xanana Gusmão 

- 7 SEAC OGE UIAAICC 87    87 

Elaboração dos currículos da futura Aca-
demia 

Colaboração com a Escola Nacional de Artes de 
Cuba e com técnicos nas áreas de música, dança 
e belas artes 

Currículos elaborados 
e apresentados à 
SEAC 

Protocolo de Colabo-
ração entre a SEAC e 
o Ministério da Cultu-
ra de Cuba desde 

3 currícu-
los 

SEAC OGE UIAAICC 44     44  
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2009 

Pesquisa e levantamento de dados nos 
municípios sobre os temas da futura Aca-
demia de Artes 

Deslocação da Equipa de Pesquisa (3 pessoas) 
aos 13 municípios  

Relatórios de visitas da 
UIAAICC e informação 
inserida em Base de 
Dados 

Unidade de Imple-
mentação da Acade-
mia estabelecida 
desde 2015 e Depar-
tamento de Pesquisa 
criado 

13 muni-
cípios 

SEAC OGE UIAAICC 23    22  

Edição e impressão de publicações rele-
vantes ao desenvolvimento dos currículos 
da futura Academia 

- nr. de livros e catálogos e de exemplares  
 
 

Livros editados e publi-
cados 

2015: Levantamento 
de informação reali-
zada nos 13 municí-
pios  

- 10 livros, 
1000 
exemp.  

SEAC OGE UIAAICC 10    10 

Programa Audiovisual da CPLP e Festival 
de Pinturas da CPLP 

- nr. de Programas Realizados Relatório das ativida-
des e fotografias DNA-
CICC 

Presidência da CPLP 
desde 2014 

4 SEAC OGE DNACICC 10    10 

Festival de Arte e Cultura e celebração do 
Dia Nacional da Cultura (14 de Outubro) 

- nr. de pessoas participam no Festival de Arte Relatório e fotografias 
DNACICC-SEAC 

Dia Nacional da 
Cultura aprovado em 
Conselho de Ministros 
em 2014 

300 SEAC OGE DNACICC 28    28 

Apoio a grupos artísticos e culturais 15 grupos recebem apoio monetário Relatório DNACICC-
SEAC 

Até Julho de 2015, 
foram apoiados 10 
grupos 

15 SEAC OGE DNACICC 16    16 

Levantamento sobre grupos de teatro, 
artesãos e músicos tradicionais em Timor-
Leste 

Levantamentos realizados em 4 municípios Relatório, fotografias e 
fichas de levantamento  

Até Julho de 2015, 
foram identificados 30 
grupos 

13 SEAC OGE DNACICC 20    20 

Contratação de 6 agentes administrativos 
para apoiar o serviço da Direção Nacional  

Nr. agentes administrativos contratados e a 
implementar as atividades e planos da DNACICC  

Contratos assinados Estes contratos já 
existem desde 2011 

6 SEAC OGE DNACICC 16    16 

Despesas correntes da DNACICC Encargos de instalação, etc. Despesas efetuadas e 
comprovativos apre-
sentados 

A DNACICC funciona 
enquadrada na SEAC 

 SEAC OGE DNM 9    9 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 262 

Programa 4: Estabelecimento de Centros Culturais em cada município que permitam uma descentralização do acesso à cultura e a sua melhor gestão 
Objetivos específicos: Os responsáveis da Cultura nos municípios terão condições para desenvolver o seu trabalho de forma mais eficiente; até 2017, estarão concluídos 5 Centros Culturais 
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Conceção de projetos de arquite-
tura para a reconstrução do Antigo 
Posto Escolar de Manufahi e 
Ermera, para funcionarem como 
Centros Culturais Municipais. 

2 arquitetos contratados e 2 projetos de arquitetura desen-
volvidos 

Contratos assinados e 
entrega de Conceito, 
Design e BOQ, DED e 
documentação relevan-
te para processo de 
aprovação dos projetos 

Centros Culturais 
Municipais previstos 
na Política Nacional 
para a Cultura e no 
Programa do Gover-
no, 1 existente (Lau-
tém) e 2 em desen-
volvimento (Oe-cusse 
Liquiçá) 

2 SEAC OGE DGAC 25     25  
 

Exposição e Design e impressão 
de livro sobre o património arquite-
tónico de origem portuguesa do 
município de Baucau 

1 designer contratado e uma exposição e maqueta final do 
livro produzida 

Contrato assinado, 
exposição realizada e 
maqueta do livro entre-
gue e 1.000 cópias do 
livro impressas 

Levantamento do 
património de origem 
portuguesa de Bau-
cau realizado até 
2015 

1.000 SEAC OGE DGAC 20     20  

Conferência internacional em 
Baucau sobre a criação de uma 
Lista Tentativa do Património 
Mundial em Timor-Leste 

Reunião de 2 dias com especialistas de 4 países e institui-
ções internacionais, bem como com a participação de 
entidades locais relevantes 

Relatório final Até 2015, levanta-
mentos do património 
de Baucau concluí-
dos; Convenção da 
UNESCO de 1972 
ratificada por Timor-
Leste em Junho de 
2015 

1 SEAC OGE DGAC 20     20  

Contratação de Especialista na 
área do Património Cultural e 7 
agentes administrativos para 
apoiar na implementação das 
Convenções da UNESCO   

7 agentes administrativos e 1 Especialista contratados e a 
trabalhar 

Contratos assinados e 
relatórios mensais 

Três Convenções da 
UNESCO (1972, 2003 
e 2005) foram ratifi-
cadas em Parlamento 
Nacional em Junho de 
2015 

8 SEAC OGE DGAC 149     149  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 214  

Objetivo Geral 2: Promover, estudar, proteger e divulgar o património cultural do país enquanto elemento de identidade nacional e cultural 
Meta Final: Até 2017, as principais expressões e valores do património cultural de Timor-Leste estarão devidamente identificadas, protegidas e promovidas 
Indicador de Prestação de Serviços: Principais Convenções da UNESCO na área da Cultura (1972, 2003 e 2005) aprovadas em CM e ratificadas pelo PN 

Programa 5: Estudo, proteção e divulgação do Património Cultural Imóvel 
Objetivos específicos: Dignificação do património cultural imóvel de Timor-Leste e sua utilização a nível local, nacional e internacional; até 2017, parte desse património está identificado e inserido em Base de Dados 

Sensibilização sobre património 
arquitetónico e arqueológico para 
estudantes, comunidades, Igreja, 
ONG e Governo. 

50 professores, 500 alunos e 100 membros das comunida-
des mais sensibilizados para a importância do património 
cultural 

Relatório + fotografias 
DNPC-SEAC 

Ações de sensibiliza-
ção já realizadas em 
6 municípios até 2015 

650 SEAC OGE DNPC 7    7 

Apoio à inauguração de Casas 10 casas sagradas recebem apoio monetário Relatório DNPC-SEAC 10 casas sagradas já 20 SEAC OGE DNPC 5    5 
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Sagradas nos 13 Municípios apoiadas em 13 
municípios 

Projeto de levantamento e propos-
ta de classificação das pinturas 
rupestres de Tutuala como Patri-
mónio Mundial 

Sítios identificados e proposta de classificação desenvolvi-
da 

Relatório DGAC Convenção de 1972 
da UNESCO do 
Património Mundial 
ratificada no Parla-
mento Nacional em 
Junho de 2015; 
Decreto-Lei sobre o 
Património Cultural 
aprovado até Dezem-
bro de 2015 

1 SEAC OGE DGAC 18    18 

Levantamentos de sítios arquite-
tónicos, arqueológicos e etnográfi-
cos em Manatuto Suai e Baucau 

Trabalho de levantamento realizado pela equipa da DNPC 
em 3 municípios 

Relatório DNPC-SEAC  3 SEAC OGE DNPC 3    3 

Sinalização do património arquite-
tónico de origem portuguesa em 
Díli 

Contratação de companhia para desenvolver o design, 
produzir a sinalização e instalá-la. 

Contrato com compa-
nhia assinado 

Levantamentos do 
património já realiza-
dos em 2014 e 2015 e 
livro do património 
publicado em 2015 

1 SEAC OGE DNPC 17    17 

Contratação de assessor técnico e 
de agentes administrativos para 
apoiar na implementação ativida-
des nos municípios 

Assessor técnico e agentes administrativos contratados e a 
implementar as atividades e planos da DNPC em 2016 nos 
municípios 

Contratos assinados  1 SEAC OGE DNPC 128    128 

Formação e apoio à implementa-
ção das Convenções da UNESCO 
(1972, 2003 e 2005) 

Realização de um programa de atividades em colaboração 
com a UNESCO Jacarta 

Entrega de relatórios 
de atividades e finan-
ceiros 

As Convenções da 
UNESCO foram 
ratificadas pelo Par-
lamento Nacional em 
Junho de 2015 

1 SEAC/UNESCO 
Jacarta 

OGE-TP DGAC      

Reabilitação dos Fortes de 
Vemasse (Baucau) e Mape 
(Zumalai, Same) 

Concurso realizado, atribuição de contrato e trabalhos de 
reabilitação dos dois edifícios em curso 

Relatórios de fiscaliza-
ção ADN e SEAC 

Projetos de Arquitetu-
ra e Engenharia 
detalhada e BOQ 
prontos até final de 
2015 

2 SEAC FI DNPC      

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 178 

Programa 6: Estudo, proteção e divulgação do Património Cultural Imaterial 
Objetivos específicos: Dignificação do património cultural imaterial de Timor-Leste e sua utilização a nível local, nacional e internacional; até 2017, parte desse património está identificado e inserido em Base de Dados 
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Participação de funcionários da 
DNPC em conferências internaci-
onais e workshops sobre patrimó-
nio imaterial 

3 funcionários da DNPC participam nas conferências sobre 
património cultural imaterial (IUNESCO) e melhoram os 
seus conhecimentos técnicos 

Relatório da DNPC-
SEAC 

Participação em 
conferências (ex. 
UNESCO) em anos 
anteriores  

3 SEAC OGE DNPC 6     6  

Projeto de levantamento e elabo-
ração de uma lista prévia do 
Património Cultural Imaterial que 
possa ser classificado no âmbito 
da Convenção da UNESCO de 
2003 

Valores identificados e proposta de classificação desenvol-
vida 

Relatório DGAC Convenção de 2003 
da UNESCO do 
Património Imaterial 
ratificada no Parla-
mento Nacional em 
Junho de 2015; 
Decreto-Lei sobre o 
Património Cultural 
aprovado até Dezem-
bro de 2015 

1 SEAC OGE DGAC 20     20  

Formação profissional para funci-
onários das áreas de património 
cultural, artes, museus e bibliote-
cas 
 

Acordos assinados, funcionários enviados e ações de 
formação realizadas  

Relatórios de avaliação 
e aproveitamento das 
instituições de acolhi-
mento 

Protocolos e acordos 
assinados com biblio-
tecas, museus, esco-
las de arte e institui-
ções culturais no 
estrangeiro 

 SEAC FDCH DGAC        

Organização da Conferência de 
Ministros da Cultura da CPLP e 
Dili – Capital da Cultura 

Reunião dos Ministros da CPLP e respetivas delegações 
(alojamento, viagens, conferencia, alimentação e programa 
cultural) 

Eventos realizados, 
relatório DGAC-SEAC 

Timor-Leste preside à 
CPLP até 2017. No 
último ano de presi-
dência, deverá orga-
nizar esta conferen-
cia, de acordo com os 
estatutos da organi-
zação. 

1 SEAC OGE – 
Dotação do 
Governo 

DGAC      

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 26  

Programa 7: Gestão corrente 

Visitas oficiais de trabalho (territó-
rio nacional e estrangeiro) 

- Coordenação de Serviços da SEAC no Municípios 
- Participação nas atividades artísticas 

Apresentação de Rela-
tório 

  SEAC OGE SEAC 20    20 

Assegurar as atividades correntes  - Despesas Efetuadas e Comprovativos apresentados 
- SEAC com condições adequadas de funcionamento 

Funciona enquadrada 
na SEAc 

  SEAC OGE SEAC 32    32 

Contratação de Técnicos profissi-
onais, assessores nacionais e 
Internacionais. 

Para assegurar o normal funcionamento da Instituição Apresenta de Relatório   SEAC OGE SEAC 59    59 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 111  
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Total Orçamento MTAC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 4,008  
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Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações  

 Papel  

O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, é o órgão central do Governo respon-

sável pela concepção, execução cordenação e avaliaçao da política, definida e aprovado pelo Conse-

lho de Ministros, para as àreas das obras públicas, habitação e abastecimento, distribuição e gestão de 

àgua, saneamento e eletricidade, transportes e comunicaões, cabendo-lhe nomeadamente : 

 Propor e executar as linhas da politica do Ministério nos domínios das obras públicas, da habita-

ção, distribuiçao de àgua, gestão de recursos hidrícos, saneamento e electricidade. 

 Propor e executar as linhas de politica do Ministério nos domínios de Transportes e Comunica-

ções 

 Assegurar a implementação e execução do quadro legal e regulamentador das actividades relacio-

nadas com as actividades do ministério ; 

 Criar e implementar o quadro legal e regulamentar da actividade da construção civil e a investiga-

ção sobre materiais da construção; 

 Estudar e executar as obras de proteção, conservação e reparação de pontes, estradas, costas fluvi-

ais e marítimas, nomeadamente com a vista ao contolo de cheias; 

 Promover o estudo e execução dos novos sistemas de redes de Infra-estruturas afectos à distribui-

ção de água e recursos de água, bem como de saneamento básico, e fiscalizar o seu funcionamen-

to e exploração, sem prejuizo  das atribuições cometidas nestes domínios  a outros organismos; 

 Estabelecer a coordenação e promover qualidade  dos projetos físicos pelo estado; 

 Promover a realização de obras de construção, conservação e reparação de edifícios públicos, 

monumentos e instalações especiais, nos casos em que tal lhe estiver legalmente cometido; 

 Licenciar e fiscalizar todas as edificações urbanas, designadamente particulares, municípios ou de 

entidades autónomas, nos termos de legislação aplicável; 

 Promover a adopção de normas técnicas e de regulamentação referentes aos materiais utilizados 

na construção civil, bem como desenvolver testes laboratoriais para garantia da segurança das edi-

ficações ;  

 Manter e desenvolver  um sistema nacional  de informação e vigilância sobre o estado das obras e 

sobre os materiais de construção civil, incluindo os efeitos das cheias nas infra-estruturas ; 

 Assegurar a coordenação do sector energético renovável e estimular a complementaridade, entre  

os seus diversos modos, bem como a sua competetividade, em ordem á melhor  satisfação dos 

utentes; 

 Regular, em coordenação com outros ministérios, operadores na área de pprodução de electricida-

de; 

 Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com 

tutela sobre áreas conexas; 

 Desenvolver e regulamentar a actividade das comunicações bem como optimizar os meios de 

comunicação; 

 Assegurar a coordenação do sector dos transportes e estimular a complementaridade entre os seus 

diversos modos,  bem como a sua competitividade, em órdem  á melhor satisfação dos utentes; 

 Promover o gestão, bem como a adopção de normas técnicas e de regulamentação referentes ao 

uso aos serviços de comunicações ; 

 Garantir a prestação dos serviços públicos de telecomunicações, e da utilização do espaço radioe-

léctrico através de empresas públicas ou da concessão da prestação do serviço público a entidades 

privadas; 

 Manter e desenvolver os sistemas nacionais de informação e vigilância meteorológica e sismoló-

gica, incluindo a construção e manutenção das respectivas infra-estruturas; 

 Promover e coordenar a investigação cientifica e o desenvolvimento tecnológico nos domínos dos 

transportes terrestres, aéreos e marítimos de carácter civil; 
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Baseia ao Orgânica VI Governo Constitusional Ministerio das Obras Públicas Transportes e Comuni-

cações  komposto a ;  

1. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

2. Vice  I  Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

3. Vice  II  Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

Orçamento 

O Ministério dos Obras Públicos tem um Orçamento de 130,190 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministerio das Obras Públicas Transportes e Comunicações apresenta para 2016 uma estimativa de 

força de trabalho de cerca de 4,416 pessoas, composto por 1,853 funcionários permanentes, 181 cargos 

de direcção e chefia, 93 agente da administração publico actuais e 305 vagas em processo de recruta-

mento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 1,924 pessoas. Este número não inclui 

funcionários de nomeação política. 

O total de funcionários permanentes do Ministerio das Obras Públicas Transportes e Comunicações já 

inclui 1 cargo de direcção e chefia e 28 funcionários permanentes destacadosna Região Autónoma de 

Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 2        -     2          10      3         13          93        23         116       279         77          356         611        169       780        366        55          421          149           16          165           1,510       343        1,853         

Escalão 1
o -     -     -        2        -       2            64        16         80         156         50          206         304        102       406        62         20          82           9              3            12             597          191        788            

Escalão 2
o 1        -     1          2        1         3            14        2          16         54           16          70          129        31         160        168        26          194          89            10          99             457          86          543            

Escalão 3
o -     -     -        3        2         5            6          5          11         20           6            26          54          18         72          52         8            60           8              -         8               143          39          182            

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         3          -        3           28           1            29          78          6           84          41         -         41           11            -         11             161          7            168            

Escalão 5
o -     -     -        2        -       2            6          -        6           20           2            22          39          10         49          35         1            36           28            2            30             130          15          145            

Escalão 6
o 1        1          1        1            -       -        1            2            3            7           2           9            8           8             4              1            5               22           5            27              

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       1          1           13           4            17          38          16         54          20         1            21           -           -         -            71           22          93              

Total forca de trabalho actuais 7        -     7          18      4         22          168      34         202       342         92          434         665        190       855        386        56          442          149           16          165           1,735       392        2,127         

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 3        -     3          2        -       2            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            5             -         5                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Diretor Nacional 1        -     1          3        1         4            18        2          20         2            1            3            -         -        -         -        -         -          -           -         -            24           4            28              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         1          -        1           3            -         3            -         -        -         -        -         -          -           -         -            4             -         4                

Chefe do Departemento 1        -     1          3        -       3            54        8          62         27           8            35          10          1           11          -        -         -          -           -         -            95           17          112            

Chefe da Secção -     -     -        -     -       -         2          2           18           2            20          6           4           10          -        -         -          -           -         -            26           6            32              

Total Cargo de Direção e Chefia 5        -     5          8        1         9            75        10         85         50           11          61          16          5           21          -        -         -          -           -         -            154          27          181            

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICA, TRANSPORTES E COMUNICACÕES (MOPTEC)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

9                                  37                                  260                                  568                                       953                                     500                                       165                                            2,492                                        

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

2                                   15                                    58                                      134                                          98                                         58                                           -                                               365                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

4                                                  1,924                                           

19                                 106                                  363                                    620                                          757                                       55                                           4                                                  1,924                                           

19                                 106                                  363                                    620                                          757                                       55                                           
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Plano Anual do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para 2016 

 
Programas/ 
Atividades 

 
Indicadores de  
Desempenho 

 
 

 
Meio de Verificação 

 
Baseline (Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
FF 

 
Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento  
Total $ 

BS CM 
 

CD TP  

Objetivo Geral : Que os consumidores de eletricidade têm acesso melhorado à energia segura, confiável e de custo mais efetivo 
Meta Final: Até 2017, Que todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a eletricidade 
Indicador de Prestação de Serviços: Que todos os usuários pagam o consumo de energia elétrica e terão acesso à eletricidade confiável e segura 24 horas por dia, 7 dias por semana 

Programa 1: Programa Integrado de Apoio dos Consumidores  
Objetivo específico: Que a receita do Estado aumente proveniente de pagamentos pelos consumidores instalados com contadores pré-pagos e pós-pagos 

Atividade 2: Melhorar o atendimento, regular e 
normalizar os equipamentos utilizados pelos 
consumidores (metros cabo e baixadas)  

Melhoramento  de seguran-
ça de utilização de energia 
elétrica e redução de inter-
rupção devido das ligações 
irregulares     

Relatório de atividades  e 
documentação Relatório 
trimestral 

Instalados 65,600 metros 
de cabo e reguladas 
25.000 ligações 

Mais 15,000 metros cabo a 
serem instaladas; e 30.000 
ligações a serem regulada 
 

MOPTC FC DNAC 665    655 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 655 

Programa 2: Programa integrado de Distribuição de Energia Elétrica  
Objetivo específico: Que todos os usuários terão acesso à eletricidade confiável e segura 24 horas por dia, 7 dias por semana 

Atividade 1: Estender novas linhas e modernizar 
as linhas e os sistemas de distribuição existen-
tes  

Km de rede de Media e 
Baixa Tensão estendida e 
modernizada 

Relatórios trimestral de 
atividades 

2,181.73. KM de MT 
1,489.60 KM de BT; 
107,491 lares com acesso 
a energia elétrica;  

1.186 KM de Media Tensão 
(MT) e 90.864 KM de  baixa 
tensão (BT) estendida e 
modernizada; 28.664 lares com 
acesso a energia elétrica. 

MOPTC FI 
 
 

FC 

CGI-PEN 599    599 

Atividade 2: Iluminar os sítios públicos identifica-
dos 

Os sítios públicos ilumina-
dos 

Relatório trimestral 10 km iluminados 20 km a serem iluminados MOPTC FI CGI-PEN              

Total Orçamento do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 599 

Programa 3: Operação e Manutenção de centrais elétricas   
Objetivo específico: Que todos os Usuários terão acesso á Eletricidade e segurar 24 horas por dia, 7 horas por semana 

Atividade 1: Operação e Manutenção dos gera-
dores 

Os geradores em condições 
de operação 

Relatório mensal de 
capacidade produzida   

15 geradores em condi-
ção de operação com 
capacidade instalada de 
250 MW 

15 geradores em condição de 
operação com capacidade 
instalada de 250 MW 

MOPTC FC DGE-
DNPEE 

94.261    94,261 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 94,261 

Programa 1: Construção, reabilitação e melhoramento ‘upgrading’ de estradas e pontes 
Objetivos específicos: Que existe uma rede de estradas estendidas e de boa qualidade bem conservadas que ligam as comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecendo acesso aos mercados 

Objetivo Geral 1: Que um quadro integrado para conectividade existe e está em funcionamento, proporcionando maior mobilidade de pessoas e bens e melhor equilíbrio no desenvolvimento territorial 
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Meta Final: Até 2017: Estradas construídas, 160 km EN, 80 km EM, 36 Km EU, 300 Km ERR, Pontes, 655m de extensão total e Controlo de Cheias 20 No.  
Indicador de Prestação de Serviços: Melhoradas e mantidas as redes das estradas e facilitadas as atividades do desenvolvimento económico e social. 

Atividade 1: 
Operação e 
Manutenção das 
linhas de trans-
missão 

Transporte de 29.000 MWh de 
energia mensalmente 

Relatório Mensal de 
operação 9 sub 
estação todo territó-
rio  

179.853,46 MWh 197.838,806MWh MOPTC 
centralizado 
em DNPOF/ 
DGCS 

FC DGE/DNTEE 5,600 
 

   5,600 
 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 5,600 

Programa 5: Programa Integrado de Energia Renovável 
Objetivo específico: Que todos os cidadãos nas áreas remotas terão acesso a energia proveniente de fonte renovável 

Atividade 1: 
Instalar e manter 
os paneis solares 
nas comunidades 
de áreas remotas 

Número de paneis solares instala-
das 

Relatório trimestral 1390 PS instaladas 4.000 unidades a serem 
instaladas 

MOPTC FC DNER 82    82 

Atividade 2: 
Manter as Facili-
dades do Sistema 
de Biogás 

Funcionamento do sistema  Bio-
gás para produção de gás . 

Relatório trimestral 5 unidades funcionamen-
to 

2 sistemas para serem 
mantidas 

MOPTC FC DNER 2    2 

Atividade 3: 
manutenção na 
central Mini Hídri-
ca  

A central de Mini Hídrica a funcio-
nar 

Relatório trimestral A central Mini Hídrica em 
Loihunu a funcionar 

A central Mini Hídrica em 
Loihunu a funcionar 

MOPTC FC DNER 2    2 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 86 

Objetivo Geral 1: Que um quadro integrado para conectividade existe e está em funcionamento, proporcionando maior mobilidade de pessoas e bens e melhor equilíbrio no desenvolvimento territorial 
Meta Final: Até 2017: Estradas construídas, 160 km EN, 80 km EM, 36 Km EU, 300 Km ERR, Pontes, 655m de extensão total e Controlo de Cheias 20 No.  
Indicador de Prestação de Serviços: Melhoradas e mantidas as redes das estradas e facilitadas as atividades do desenvolvimento económico e social. 

Programa 1: Construção, reabilitação e melhoramento ‘upgrading’ de estradas e pontes 
Objetivos específicos: Que existe uma rede de estradas estendidas e de boa qualidade bem conservadas que ligam as comunidades, promovendo o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecendo acesso aos mercados 

Atividade 5: 
Construir e Reabi-
litar as Pontes 
Nacionais e 
Municipais 

No de Pontes construídas  Relatório trimes-

tral 

23 Pontes 23 Pontes MOPTC FC DNEPCC 1,314    1,314 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 1,314 

Meta Final: Até 2017, melhoramento do controlo das qualidades dos projetos de todas as infraestruturas. 
Indicador de prestação de serviços : Através pelo teste do laboratório Nacional da construção conforme a especificação técnica apropriada. 
Programa 5: Programa Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento 

Actividades 1: 
Prestar serviços 
de controlo de 
qualidade 

 
Elevada a qualidade de projetos  

Relatório de 
controlo de 
qualidade 

50% de projetos em todo o 
território com qualidade 
conforme o padrão  

elevação de 10% de 
qualidade de projetos (de 
50 para 60%) 

MOPTC 
Centralizado 
em DNPOF/ 
DGCS 

 

FC DGOP/ DNPD 115    115 
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Total orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 115 

Programa 6: Programa Integrado de Edificação 

Atividade 1: 
Gestão corrente 

Apoios técnicos presentados as 
entidades públicas e privadas 

Relatório Tri-
mestrais 

40% de apoios técnicos 
prestados 

20% de elevação de 
capacidade para prestar 
apoios técnicos necessá-
rios 

MOPTC FC GGOP/DNE 125    125 

Total Orçamento do programa:                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 125 

Objetivo Geral 1: Que um quadro integrado para conectividade existe e em funcionamento, facilitando  maior mobilidade de pessoas e bens e melhorando o equilíbrio do desenvolvimento territorial 
Meta Final: Até 2017, Existe um quadro integrado da aviação civil, está funcionando e é parte da conectividade integrada de Timor-Leste 
Indicador de Prestação de Serviços: Manter operações na terra e no ar que está 100% livre de acidentes principal ou menor e aumento de 70% na capacidade das aeronaves para o transporte de pessoas e bens. 

Programa 1: Programa integrado de aviação civil 
Objetivos específicos: Que um quadro integrado para a aviação é desenvolvido e implementado, com base nas legislações, instituições, capacidades, gestão, logística e infraestrutura física melhorada 

Atividade 1 Esta-
belecer quadros 
legais e gerir a 
operação de 
aviação civil 

Melhorada a operação dos Trans-
portes  

Jornal da Repú-

blica 

 

40% 40% adicional MOPTC FC AACTL 70    70 
 

Total orçamento do programa:                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 70 

Programa 3: Programa Integrado de Serviços Postais 
Objetivos específicos: Que um quadro integrado para os serviços postais é desenvolvido e implementado, baseando nas próprias legislações, instituições, capacidades, gestão de logística e infraestrutura físicas melhoradas. 

Atividade 1: 
Estabelecer 
quadro legal para 
regular a opera-
ção dos serviços 
postais  

Pacotes de leis e regulamentos 
produzidos e implementados 

Jornal da República  
DL de Serviços Postais 

 
Reg. de Operação  

MOPTC 
centralizado 
em DNPOF/ 
DGCS 

PD/UPU 
A União Postal Universal 

DNSP      

Atividade 2: 
Estabelecer 
facilidades para 
facilitar os servi-
ços postais 

Números de facilidades/edifícios 
construídos  

Relatório de ativi-
dades 

2 postos 2 postos novos MOPTC FC DNSP 49     49 

Atividade 3: 
Operar ou prestar 
serviços postais  

Toneladas de bens em (cartas, 
encomendas, etc) 

Relatório trimestral 6 toneladas (em 2015) 10 toneladas MOPTC FC DNSP 49     49 

Atividade 4: 
Funcionar o 
serviço de remes-
sa 

Volume de remessas Relatório trimestral Nunca existiu 12.000 remessas MOPTC FC DNSP 49     49 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 147 
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Programa 4: Operação de Meteorologia 
Objetivos específicos: Que um quadro integrado para os serviços postais é desenvolvido e implementado, com a melhoria da legislação, instituições, capacidade, gestão logística e infraestrutura física 

Atividade 1: 
Estabelecer e 
operar os serviços 
de meteorologia  

Melhorada a operação de meteo-
rologia 

Relatório de Ativi-
dade 

50% de condição apro-
priada 

Elevação de 50% de 
condição 

MOPTC FC DNMG 57    57 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 57 

Programa 5: Programa Integrado de Transportes Marítimas 

Objetivos específicos: Que um quadro integrado para o transporte marítimo é desenvolvido e implementado, com a melhoria da legislação, instituições, capacidade, gestão, logística e infraestrutura física 

Atividade 1: 
Registar e regular 
os navios   

Número de regulamentos (NR) e 
navios registados 

Relatório de ativi-
dade 

não existe regulamentos 
não existe navios regis-
tados 

5 Regulamentos  
3 navios registados 

MOPTC 
centralizado 
em DNPOF/ 

DGCS 

FC DNTM 38         38 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 38 

Programa 6: Programa Integrado de Serviços de Transportes Terrestre  
Objetivos específicos: Que um quadro integrado de transporte terrestre é desenvolvido e implementado, melhorando a segurança rodoviária, reduzindo o engarrafamento tráfego e suportando o equilíbrio do desenvolvimento regional 

Atividade 1: 
Estabelecer e 
manter as facili-
dades apropria-
das para atendi-
mento público  

As facilidades em apropriadas 
condições para prestação de 
atendimento 

Relatório de ativi-
dade 

50% de condição apro-
priada para atendimento 

elevar 25% adicional MOPTC 
centralizado 
em DNPOF/ 
DGCS 

 

FC DNTT 1,081    1,081 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 1,081 

Pograma 7: Programa Integrado de telecomunicações  
Objetivos específicos: Que um quadro integrado para telecomunicações e serviços de internet é desenvolvido e implementado, com base nas apropriadas legislações, instituições, capacidades, gestão, logística e infraestrutura física melhorada. 

Atividade 1 : 
Gestão correntes 
dos gestão admi-
nistração DNIT 

As facilidades em apropriadas 
condições para prestação de 
atendimento 

Relatório de ativi-
dade 

Facilidades de segurança 
50% 

25% elevada MOPTC FC DNIT 53    53 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 53 

Objetivo Geral 1: TODOS OS CIDADÃOS DE TIMOR-LESTE TÊM ACESSO A ÁGUA E SANEAMENTO ATÉ 2030 e GARANTIR UMA BOA GESTÃO NO CONTROLO E QUALIDADE E DA POLÍTICA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
Meta Final: Até 2017, 75% dos agregados familiares rurais tem acesso a um sistema de abastecimento de água que funciona; 75% dos agregados familiares urbanos tem acesso a água canalizada e 45% da população de Timor-Leste tem acesso a condições de 
saneamento melhoradas; Pesquisa sobre recursos de água em 7 Municípios (Suai, Maliana, Lospalos, Manatuto, Aileu, Baucau, e Same) completos para garantir a abastecimento de água às comunidades 
Indicador de Prestação de Serviços: % de agregados familiares com acesso a um sistema de água que funciona; % de agregados familiares com acesso a instalações sanitárias; quantidade de recursos de água disponíveis 

Programa 1: Desenvolvimento e manutenção dos sistemas de abastecimento de água nas áreas rurais 
Objetivos específicos: (i) Aumentar e manter os sistemas de abastecimento de água; (ii) Apoiar o abastecimento de água 
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Atividade 1 
Fornecer e man-
ter o acesso a 
água aos agrega-
dos familiares 
rurais 

(i) Número de novos sistemas de 
água construídos; (ii) Número de 
sistemas reabilitados; (iii) Número 
de sistemas que funcionam; (iv) % 
de agregados familiares com 
acesso a um sistema de água que 
funciona; (v) % de aldeias com 
acesso a sistemas de água que 
funcionam total ou parcialmente 

(i) Relatórios de 
progresso de traba-
lhos; (ii) Atualização 
do SPT (instrumen-
to sectorial de 
planeamento) e 
SIBS (sistema de 
informação água e 
saneamento) 

(i) Em 2015, 66 novos 
sistemas; (ii) 75% de 
aldeias com acesso a 
sistemas de água, dos 
quais 17% dos sistemas 
não funcionam e 41% 
dos sistemas têm alguns 
problemas de funciona-
mento; (iii) Levantamento 
e registo das condições 
de 208 sistemas de água 
com bombas, em todo o 
território rural  

(i) Construção de 50 
novos sistemas; (ii) Reabi-
litação de 30 sistemas de 
água que não funcionam 
(iii) 80% de aldeias rurais 
com acesso a sistemas 
que funcionam total ou 
parcialmente; (iv) Progra-
ma de O&M de sistemas 
de água 

MOPTC 
centralizado 
em DNPOF/ 
DGCS 

 

Fundo de consolidado, 
FC 
 
 
 
PD 

DGAS- DNSA 438    438 
 

Atividade 3 
Apoiar o acesso a 
água nas áreas 
rurais  

(i) Número de departamentos a 
operacionalizar o PFI; (ii) Número 
de GMFs registados; (iii) Identifi-
cação de ativos por sistema; (iii) 
Condição de ativos por sistema 

(i) Uso dos proce-
dimentos definidos 
no manual do PFI 
(ii) Registo de 
funcionários; (iii) 
Atualização do 
registo de GMFs; 
(iv); Atualização da 
base de dados de 
ativos; (v) Atualiza-
ção do SIBS e SPT; 
(vi) Relatórios 
municipais 

(i) Manual PFI em fase 
de impressão; (ii) Exis-
tem 1048 GMFs, dos 
quais 865 funcionam total 
ou parcialmente; (iii) 
Atualização do SIBS e 
SPT 

(i) Implementação do 
programa PFI; (ii) Base de 
dados para registo de 
GMFs completa; (iii) 
Monitorização do SIBS 
atualizada pelo menos 
duas vezes no ano 

MOPTC Fundo de consolidação 
 
PD 

DGAS - DNSA 146    146 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 584 

Programa 2: Desenvolvimento e manutenção dos sistemas de abastecimento de água nas áreas urbanas 
(Objetivos específicos) (i) Planear os sistemas de abastecimento urbanos; (ii) Regular o abastecimento de água; (iii) Desenvolver os sistemas de abastecimento das capitais municipais (e centros periurbanos); (v) Desenvolver o sistema de abastecimento em Díli 

Atividade 1 
Planear, melhorar 
e manter o aces-
so a água nas 
áreas urbanas de 
todos os centros 
municipais 

(i) Número de estudos finalizados 
e aprovados 
(i) Número de planos gerais 
implementados; (ii) Número de 
sistemas reabilitados operacio-
nais; (iii) Número de sistemas a 
funcionar segundo os padrões de 
serviço determinados; % de agre-
gados familiares urbanos com 
acesso a água canalizada 

(i) Relatórios entre-
gues; (ii) Número 
de termos de refe-
rências desenvolvi-
dos; (iii) Número de 
propostas aprova-
das (i) Número de 
cadernos de encar-
go aprovados e 
implementados; (ii) 
Relatórios de 
supervisão de obra; 
(iii) Relatórios de 
O&M; (iv) Relatóri-

(i) 4 planos gerais em 
fase final de conclusão 
para Viqueque, Baucau, 
Los Palos e Same; (ii) 1 
estudo em fase inicial 
para o Suai; (iii) Começo 
do processo de constru-
ção do sistema de abas-
tecimento de água em 
Oecusse e Manatuto 
finalizado; (iv) Trabalhos 
de preparação para a 
celebração dos 500 anos 
em progresso; (v) 

(i) Aprovar os 4 planos 
gerais, efetuar DEDs e 
cadernos de encargos 
para Viqueque, Baucau, 
Same e LosPalos e iniciar 
processo de aprovisiona-
mento; (ii) Aprovar o 
estudo do Suai; (iii) Definir 
os planos gerais a desen-
volver durante 2016/17 
(Ainaro e Bobonaro) (iv) 
Obras em Manatuto e 
Oecusse concluídas; (v) 
Reabilitação de 11 de 

MOPTC FC, FI e PD DGAS-DNSA 1,000 
 

434 
 

   1,000 
 

434 
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os mensais; (v) 
Número de queixas; 
(vi) Registos de 
resposta às queixas 

Programas contínuos de 
rotina de O&M em cada 
Capital de Município; (v) 
Primeira proposta para 
estrutura do WATSAN 
PMU definida; 
(vi) Produção de água 
dessalinizada em funcio-
namento 

sistemas de água em 
áreas urbanas e periurba-
nas; (vi) Apoio na opera-
cionalização do WATSAN 
PMU; (vii) O&M contínua 
para a estação de dessa-
linização 

Atividade 2 
Planear, melhorar 
e manter o siste-
ma de abasteci-
mento de água 
em Díli  
 

(i) Número de conexões ao siste-
ma de água canalizada; (ii) Núme-
ro de utilizadores que pagam 
tarifas de água; (iii) % da popula-
ção de Díli com acesso a água 
canalizada (iv) Volume de água 
produzida; (v) Volume de água 
consumida; (vi) Testes laboratori-
ais para análise da qualidade de 
água; (vii) Número de funcionários 
a trabalhar na linha de distribuição 
e ETAs; (viii) ETAs em funciona-
mento; (viii) Número de queixas; 
(ix) Tempo de resposta para 
atendimento de queixas 

(i) Relatórios ope-
racionais; Resulta-
dos dos (ii) Testes 
laboratoriais; (iii) 
Relatório do depar-
tamento de atendi-
mento ao cliente; 
(iv) Relatórios de 
receitas; (v) Relató-
rio de utilização de 
materiais 

(i) Existem 12,622 clien-
tes registados no sistema 
do apoio ao cliente, 
representado cerca de 
40% da população urba-
na de Díli; (ii) 2% dos 
clientes pagam as tarifas 
de água; (iii) 4 ETAs em 
funcionamento e 25 
bombas; (iv) Testes 
biológicos e físicos feitos 
diretamente, testes 
químicos feitos sema-
nalmente no laboratório 
da DNSA; (v) Programas 
de rotina de O&M nas 
ETAs linha de transmis-
são e distribuição; (vi) 
Estudo de PPP em curso; 
(vii) Revisão da classifi-
cação das zonas e con-
ceção das DMAs 

(i) Definição das zonas e 
DMAs de Díli definidas e 
aprovadas; (ii) DED para 
as zonas prioritárias, 
linhas de transmissão e 
reservatórios; (iii) Atuali-
zação do SIBS para as 
áreas urbanas (iv) Dispo-
nibilidade de recursos 
hídricos clarificada para 
dar resposta à existente e 
futura demanda de Díli; (v) 
Manter a frequência de 
testes nas ETAs; (vi) 
Continuação do programa 
de O&M das ETAs, linha 
de transmissão e distribui-
ção; (vii) Começo do 
projeto de automatização 
da ETA Central; (viii) 
Desenvolvimento e 
implementação do pro-
grama de redução de 
perdas de água e registo 
de ativos (recomendação 
PPP); (ix) Em 2016 esti-
ma-se um aumento de 
630 novos clientes regis-
tados 

MOPTC FC, FI e PD 
 

DGAS-DNSA 651    651 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 2,085 

Programa 3: Gestão dos recursos de água 
Objetivos específicos: (i) Regular os recursos hídricos; (ii) Melhorar o planeamento e gestão dos recursos hídricos; (iii) Monitorização dos recursos hídricos 

Atividade 1 
Desenvolver e 
implementar a Lei 
e Política dos 
Recursos de 

(i) Estratégia de implementação 
do enquadramento legal dos 
recursos hídricos delineada (ii) 
Plano para socialização efetuado 

(i) Relatório sobre 
plano de implemen-
tação; (ii) Número 
de encontros de 
socialização; (iii) As 

(i) Política e Lei de recur-
sos hídricos em fase de 
revisão 

(i) Plano de implementa-
ção e socialização deline-
ados 

MOPTC FC, FI e PD DGAS-DNCQA 10    10 
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Água comunidades têm 
conhecimento do 
enquadramento 
legal; (iv) Coorde-
nação efetuada 

Atividade 2 
Priorizar os recur-
sos hídricos 
nacionais e 
Desenvolver um 
programa de 
monitorização dos 
recursos hídricos 

(i) Número de áreas definidas; (ii) 
Número de levantamentos efetua-
dos e completados; (iii) Programa 
de monitorização delineado e 
operacional; (iv) Estudos de 
recursos hídricos publicados  

(i) Relatórios sobre 
levantamentos de 
áreas; (ii) Relatórios 
anuais de monitori-
zação; (iii) Estudos 
publicados 

(i) 2 áreas estudadas 
(Liquiça e Baucau); (ii) 
Começo da operacionali-
zação do programa 
nacional de monitoriza-
ção de recursos hídricos, 
incluindo águas subterrâ-
neas no Suai e Maliana  

(i) Consolidação do levan-
tamento efetuado até à 
data em Baucau; (ii) 
Levantamento da situação 
dos recursos hídricos em 
Díli, para dar reposta às 
necessidades de água 
atuais e futuras (iii) Ope-
racionalização do progra-
ma de monitorização 
efetivo nas áreas rurais no 
Suai e Maliana e expan-
são para mais 5 áreas 
rurais (Same, Alieu, 
Manatuto e Ermera, 
LosPalos); (iv) O&M dos 
equipamentos de obser-
vação; (v) Coordenação 
com outras entidades, 
nomeadamente a DNSA 

MOPTC 
centralizado 
em DNPOF/ 
DGCS 

 

FC, FI e PD DGAS-DNCQA 10    10 
 

Atividade 3 
Proteger as fontes 
de água 

(i) Número de fontes de água 
registadas; (ii) Número de fontes 
de água protegidas 

(i) Atualização da 
base de dados; (ii) 
Relatórios de visitas 
de campo 

(i) Atualmente não existe 
uma estratégia consoli-
dada de proteção de 
fontes de água 

(i) Proteção das fontes de 
águas em Benamauk e 
Dare; (ii) Coordenação 
com outras entidades, 
nomeadamente a DNSA 

MOPTC FC DGAS-DNCQA 3    3 

Atividade 4 
Obter dados 
hidrológicos 

(i) Níveis das águas das ribeiras; 
(ii) Potências de precipitação 

(i) Relatórios publi-
cados; (ii) Fotogra-
fias 

(i) Existem 9 estações de 
níveis de água em 7 
Municípios; (ii) Existem 
39 estações de medição 
da precipitação em todos 
os Municípios 

(i) Levantamento de 
dados para novas instala-
ções em Viqueque, Same 
e Oecusse; (ii) O&M dos 
equipamentos de medição 
e estações 

MOPTC FC DGAS-DNCQA 7    7 

Atividade 5 
Reforçar d\a 
capacidade insti-
tucional para dar 
apoio ao planea-
mento e gestão 
dos recursos 
hídricos 

(i) Número de funcionários recru-
tados e a exercer as suas fun-
ções; (ii) Representação de géne-
ro a nível dos funcionários; (iii) 
Número de formações desenvol-
vidas 

(i) Relatórios de 
desempenho; (ii) 
Relatórios de for-
mação; (iii) Registo 
de funcionários 

(i) 44 funcionários técni-
cos, dos quais 20 são 
mulheres  

(i) Plano de formação 
profissional efetuado 
 

MOPTC FC DGAS - DNCQA 35    35 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 65 
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Programa 4: Desenvolvimento e manutenção dos sistemas de saneamento em todo o território nacional 
Objetivos específicos: (i) Melhorar o acesso a saneamento dos agregados familiares rurais, postos administrativos e centros urbanos municipais 

Atividade 1 
Melhorar o aces-
so a saneamento 
básico dos agre-
gados familiares 
nas áreas rurais 

(i) Número de casas-de-banho 
construídas nos agregados famili-
ares rurais 
 

(i) Atualização do 
SIBS; (ii) Relatórios 
de trimestrais das 
atividades 

(i) 200,000 (29%) de 
agregados familiares têm 
acesso a casas-de-banho 

(i) Reabilitação/ constru-
ção de 5000 casas-de-
banho 

MOPTC FC, FI  e PD DGAS-DNSB 0,5    0,5 

Atividade 2 
Melhorar o aces-
so a instalações 
sanitárias públi-
cas nos centros 
municípios 

(i) Número de lavandarias públi-
cas (LPs) instaladas com instala-
ções sanitárias e em condições de 
funcionamento 

(i) Relatórios de 
trimestrais das 
atividades 

(i) 6LPs instaladas (i) Instalação de 6 LPs  MOPTC FC/PNDS DGAS-DNSB 0,5    0,5 

Atividade 3 
Planear, desen-
volver e manter o 
sistema de águas 
residuais em Díli 

(i) Número de CSTS construídas e 
em funcionamento; (ii) % de 
população de Díli com acesso a 
casas-de-banho com sistemas 
coleta de águas residuais em 
condições; (ii) ETAR de Tibar em 
condições de funcionamento, 
incluindo o laboratório 

(i) Número de 
cadernos de encar-
go aprovados e 
implementados; (ii) 
Relatórios de 
supervisão de obra; 
(iii) Relatórios de 
trimestrais das 
atividades 

(i) 1 ETAR em Tibar (i) Construção e supervi-
são de 4 estações de 
tratamento de águas 
residuais comunitárias 
(CSTS) em Díli; (i) Conti-
nuação dos trabalhos 
delineados nas recomen-
dações e revisão do plano 
geral de saneamento; (iii) 
Atualização do SIBS para 
a área de Díli; (iv) Contí-
nuo O&M da ETAR de 
Tibar, incluindo funciona-
mento do laboratório 

MOPTC FI 
 

DGAS-DNSB      

Atividade 4  
Planear, desen-
volver e manter 
os sistemas de 
saneamento para 
os centros muni-
cipais 

(i) Número de estudos finalizados 
e aprovados; (ii) % de população 
urbana com acesso a casas-de-
banho com sistema de coleta de 
águas residuais em condições; (iii) 
Número de ETARs em funciona-
mento; (iv) Número de entidades 
comerciais, industriais e públicas 
com acesso a sistema de coleta e 
tratamento de águas residuais 

(i) Relatórios men-
sais; (ii) Número de 
termos de referên-
cias desenvolvidos; 
(iii) Número de 
cadernos de encar-
go aprovados e 
implementados; (vi) 
Relatórios de 
supervisão de obra 

(i) 4 planos gerais em 
fase final de conclusão 
para Viqueque, Baucau, 
LosPalos e Same; (ii) As 
ETARs em Baucau e 
Same estão desativadas; 
(iii) Atualmente não 
existe uma estratégia de 
saneamento para os 
centros urbanos; 49% da 
população urbana tem 
acesso a casas-de-
banho, no entanto infor-
mação sobre o destino 
final das águas residuais 
é ainda desconhecido 

(i) Aprovar os 4 planos 
gerais, efetuar DEDs e 
cadernos de encargos 
para Viqueque, Baucau, 
Same e LosPalos e iniciar 
processo de aprovisiona-
mento; (ii) Definir os 
planos gerais a desenvol-
ver durante 2016/17 
(Ainaro e Bobonaro-NB: 
orçamento incluído na 
atividade 1 do Programa 2 
da DGAS); (iii) Trabalhos 
de reabilitação para as 
ETARs de Baucau e Suai; 
(iv) Definição do programa 
de OBA para Manatuto e 
Pante Macassar 

MOPTC FC e PD 
 

DGAS-DNSB 0,5    0,5 
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Atividade 5 
Reforçar a capa-
cidade institucio-
nal para dar apoio 
ao acesso ao 
saneamento e 
drenagem 

(i) Número de funcionários recru-
tados e a exercer as suas fun-
ções; (ii) Representação de géne-
ro a nível dos funcionários 

(i) Lista de presen-
ças e relatórios de 
desempenho; (ii) 
Registo de funcio-
nários; (iii) Relatóri-
os municipais 

(i) 11 Oficiais de Sanea-
mento (OS) recrutados, 
onde 2 são mulheres 

(i) Desenvolver e começar 
a implementar um plano 
de capacitação para os 
oficiais de saneamento 

MOPTC FC 
 
FDCH 
PD 

DGAS-DNSB 29    29 
 
 
 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 30.5 

Programa 5: Desenvolvimento e manutenção dos sistemas de drenagem em Díli e nos Municípios 
Objetivos específicos: (i) Melhorar a construção e manutenção dos canais de drenagem 

Atividade 2 
Construir o siste-
ma de drenagem 
em 4 capitais 
municipais  

(i) Número de canais de drena-
gem construídos 

(i) Relatórios de 
trimestrais das 
atividades 

(i) Primeira fase de 
implementação de 40 km 
sistema de drenagem 
iniciada (Baucau-10km; 
Suai-10km; Manatuto – 
10km; Maliana – 10km) 

(ii) Finalizar a construção 
dos 40 km de drenagem  

MOPTC FC e PD DGAS-DNSB 0.5    0. 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 0,5 

Programa 6: Programa Integrado de Políticas e Gestão da Água e Saneamento 
Objetivos específicos: (i) Propor um quadro legal no âmbito dos recursos de água, abastecimento de água e saneamento; (ii) Coordenar e melhorar os sistemas de abastecimento de água e saneamento nas escolas e clínicas; (iii) Desenvolver e gerir atividades especí-
ficas 

Atividade 1  
Desenvolver a 
política e lei de 
recursos hídricos, 
da política de 
abastecimento de 
água, do decreto-
lei do saneamento 
urbano e respeti-
vos enquadra-
mentos legais 

(i) Política de recursos hídricos 
aprovada pelo Conselho de Minis-
tros; (ii) Lei de recursos hídricos 
aprovada pelo Conselho de Minis-
tros; (iii) Política de abastecimento 
de água aprovada pelo Conselho 
de Ministros; (iv) Decreto-Lei do 
saneamento urbano aprovado 
pelo Conselho de Ministros 

(i) Política de recur-
sos hídricos 
impressa no jornal 
do governo; (ii) Lei 
dos recursos hídri-
cos impressa no 
jornal do governo; 
(iii) Política do 
abastecimento de 
água impressa no 
jornal do governo; 
(iv) Decreto-Lei do 
saneamento urbano 
impresso no jornal 
do governo 

(i) Política e lei dos 
recursos hídricos em fase 
final de conceção; (ii) 
Política de abastecimento 
de água em fase final de 
conceção; (iii) Proposta 
do decreto-lei para o 
saneamento urbano 
finalizada e pronta para 
consulta 

(i) Finalizar e preparar 
documentação de política 
e lei de recursos hídricos 
para apresentação no 
Conselho de Ministros; (ii) 
Finalizar e preparar 
documentação de política 
de abastecimento de água 
para apresentação no 
Conselho de Ministros; 
(iii) Aprovação das 2 
políticas e 1 lei 

MOPTC FC e PD DGAS-
DNCQA/DNSA/DNSB 

2    2 

Atividade 2 
Inventariar a 
situação atual e 
coordenar e 
registar os proje-
tos executados 
para escolas e 
clínicas 

(i) Número de escolas com acesso 
a água; (ii) Número de escolas 
com acesso a instalações sanitá-
rias funcionais; (iii) Número de 
clínicas com acesso a água; (iv) 
Número de clínicas com acesso a 
instalações sanitárias funcionais 

(i) Relatórios inter-
ministeriais; (ii) 
Relatórios do SIBS  

(i) 67% das escolas têm 
acesso a água; (ii) 39% 
das escolas têm acesso 
a instalações sanitárias 
funcionais; 45% das 
clínicas têm acesso a 
água; não há informação 
sobre a % de clínicas 
com acesso a instalações 

(i) Atualização constante 
do SIBS com informação 
sobre clínicas e escolas, 
para poder coordenar com 
outras entidades 

MOPTC FC DGAS-DNSA/DNSB 1    1 
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sanitárias funcionais 

Atividade 3 
Construir o edifí-
cio da DGAS 

(i) Edifício da DGAS concluído e 
em funcionamento 

(i) DED e caderno 
de encargos apro-
vados; (ii) Aprovisi-
onamento efetuado 

(i) DED e caderno de 
encargos completos, mas 
necessário efetuar revi-
são 

(i) Fase de construção do 
edifício iniciada 

MOPTC DGAS FI      

Atividade 4 
Concretizar ativi-
dades organiza-
das e geridas pela 
DGAS 
 

(i) Agenda para a conferência da 
CPLP concluída (ii) Evento reali-
zado com sucesso; (ii) Estabele-
cimento do WATSAN PMU 

(i) Plano para 
conferência da 
CPLP completo; (ii) 
Avaliação do even-
to; (ii) Formação do 
WATSAN PMU 
completa 

(i) Discussões iniciais 
sobre o possível progra-
ma do evento; (ii) Estru-
tura preliminar do WAT-
SAN PMU definida 

(i) Realizar o evento entre 
Março e Abril de 2016 (ii) 
Finalizar recrutamentos 
para WTSAN PMU e 
começo da sua operacio-
nalização  

MOPTC DGAS FC 
 

1    1 

Atividade 5 
Reforçar da 
capacidade insti-
tucional da unida-
de de apoio 
técnico 

(i) Número de funcionários recru-
tados e a exercer as suas fun-
ções; (ii) Representação de géne-
ro a nível dos funcionários; (iii) 
Operacionalização e centralização 
dos sistemas de informação; (iv) 
Coordenação das atividades 
operacionais das DNs 

(i) Relatórios de 
desempenho; (ii) 
Atualização e 
gestão do sistema 
de informação; (iii) 
Compilação dos 
relatórios trimes-
trais, anuais e 
orçamentos 

(i) Unidade de apoio 
técnico está a ser conso-
lidada 

(i) Fortalecer o sistema de 
informação e informática 
da DGAS 

MOPTC DGAS FC 
 
PD 

4    4 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 8 

Objetivo Geral: Que o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações opera de forma eficiente, eficaz e acessível baseado em equilíbrio adequado entre o orçamento disponível e resultados pretendidos. 
Meta Final: Colocação eficiente e eficaz das “pessoas certas no lugar certo e na hora certa” dentro de uma organização bem gerida e capaz de lidar com mudança de forma eficaz. 

Programa 1: Programa Integrado de Capacitação dos Recursos Humanos Melhorar a capacidade dos funcionários nas suas próprias áreas. 

Atividades Cor-
rentes  

Funcionários do MOPTC treinados 
em varias áreas Técnicas    

Relatório final da 
implementação  

200 pessoas Treinados  133 funcionários capaci-
tados até o final de 2016. 

MOPTC FC 
 DNRH 

 
 
94 

   

94 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 94 

Programa 2: Programa Integrado de Serviços de Administração e Apoio Logístico 

Atividade 1  

Gestão corrente 

da direção 

Elevar a eficiência e eficácia de 

Administração e apoio Logístico 

Relatórios de Ativi-

dades 

 50% em condições 

apropriadas 

Elevação de 30% MOPTC FC DNAG 94    94 

Atividade 2   

Gerir os Bens e 

Património do 

Elevar a eficiência e eficácia de 

Administração e apoio Logístico 

Relatórios de Ativi-

dades 

50% registados Vai ser registados 100% 

dos Bens adquiridos em 

2015 

MOPTC FC DNAG 3    3 
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Estado 

 

Atividade 3   

Implementar leilão 

Elevar a eficiência e eficácia de 

Administração e apoio Logístico 

Relatórios de Ativi-

dades 

100 veículos Mais de 80 veículos vão 

entrar em leilão 

MOPTC FC DNAG 2    2 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                            $99 

Programa 3: Programa Integrado de Planeamento, Orçamento e Finanças 

Atividade 1: 

Gestão corrente 

Elevar a eficiência e eficácia de 

gestão de planeamento, orçamen-

to e finanças 

Relatório trimestrais 40% em condições de 

prestação de serviços 

30% de melhoramento de 

condições e prestação de 

serviços 

MOPTC FC DNPOF 367 3,000 10,502 1,000 14,866 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 14,869                                                                                                                                                                                                                                                                 

Programa 4: Programa Integrado de Aprovisionamento 

Atividade 1: 

Gestão corrente 

Percentagem de serviços presta-

dos 

Relatórios Trimes-

trais 

70% de processos de 

aprovisionamento e 

contratos 

100% de aprovisionamen-

to e contratos concluídos 

 FC  67    67 

Atividade 2: 

Gestão e opera-

ção correntes dos 

gabinetes dos 

membros do 

governo  

Funcionamento e operação do 

Ministério 

Relatórios trimes-

trais 

 

Não aplicado 

 

Não aplicado 

MOPTC FC (Orc. de todos os de 

Membros do Gover-

no) 

1,083    1,083 

Atividade 3: 

Gestão e opera-

ção correntes dos 

gabinetes dos  

direções gerais 

Funcionamento e operação das 

direções gerais 

Relatório trimestrais Não aplicado Não aplicado MOPTC FC (Orc. de todos os 

gabinetes dos Dire-

ções Gerais em 

DGSC/DNPF 

915    915 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 2,065 

Total Orçamento do MOPTC :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 124,100  
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Ministério do Petróleo e Recursos Minerais 

Papel  

O Ministério do Petróleo e Recursos Naturais é a entidade governamental encarregue de gerir o sector 

do petróleo e o sector dos recursos minerais, com destaque para a produção de gás em Bayu Undan e 

Kitan, a qual constitui uma fonte de receita importante para Timor-Leste. 

Orçamento 

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais tem um Orçamento de 12,506 milhões de dólares para 

2016. 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho 

de cerca de 86 pessoas, composto por 41 funcionários permanentes, 10 cargos de direcção e chefia e 

14 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 21 pes-

soas. Este número não inclui funcionários de nomeação política.  

O total de funcionários permanentes do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais já inclui 1 funcio-

nário permanente destacado na Região Autónoma de Oe-Cusse. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        2        -       2            3          -        3           4            -         4            17          8           25          4           1            5             1              1            2               31           10          41              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         3          -        3           2            -         2            9           2           11          2           -         2             -           -         -            16           2            18              

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            -        -        2            -         2            8           6           14          2           1            3             1              1            2               14           8            22              

Escalão 3
o -     -     -        1        -       1            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -     -     -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        2        2         4            9          2          11         4            -         4            17          8           25          4           1            5             1              1            2               37           14          51              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        -     2         2            -       -        -        -         -         -          -            -          2            2                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -           -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         6          2          8           -          -         -         -         -          -            6             2            8                

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        -     2         2            6          2          8           -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            6             4            10              

Sub-Total
Total

1                                   3                                      1                                        8                                             1                                           -                                          -                                               14                                               

MINISTÉRIO DO PETROLEO E RECURSOS MENERAIS (MPRM)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

1                                                  21                                               

-                                2                                      1                                        4                                             10                                         3                                             1                                                  21                                               

-                                2                                      1                                        4                                             10                                         3                                             

-                                               -                                              

1                                  7                                    12                                    12                                         26                                       5                                           2                                                65                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais para 2016 

Programas/Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

FF Divisão 

Orç 2016 ($,0000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
  BS CM CD TP 

Objetivo Geral: O Setor do Petróleo e Recursos Minerais desenvolvido para servir de base à transformação económica estrutural 
Metas finais até 2017: 1) Produzir VII e VIII relatório de EITI e implementar a nova forma da EITI “Entrenching EITI”; 2) Conclusão dos cursos de licenciatura e mestrado de 100% dos bolseiros do MPRM e dos pilotos de helicópteros e avião; 3) 
Implementação do Código Mineiro pela ANPM e emissão de licenças mineiras; 4) Estabelecimento de Minas de Timor (MdT) com participação nas atividades mineiras. 

Programa 1: Garantir a transparência do processo de exploração de recursos naturais e a contabilidade do Fundo Petrolífero para Assegurar a Boa Governação  
Objetivos específicos: Partilhar a informação com todas as entidades sobre o rendimento do petróleo, gás e minerais. 

Disseminação interna do relató-
rio TL-EITI 
 
 
 
 

- Ao nível dos Municípios, juntamente 
com KKFP, consoante o caso. 
- Monitorização e avaliação, de acor-
do com as recomendações de Inde-
pendent Administrator (IA) 

- Relatório de atividades; 
- Relatório de progresso 
anual do EITI; 
- Website do TL –EITI: 
www.eiti.tl  

2015: 4 sessões de dissemi-
nação regional concentrada 
nos municípios de Manufahi, 
Manatuto, Ermera e 
Oe-cusse. 

- Realização de 4 sessões 
de disseminação em dife-
rentes municípios. 
- Realizar a primeira avalia-
ção. 

 
MPRM 

 
OGE  

 
MPRM-
EITI 

 
14 

    
14 

Disseminação externa do Rela-
tório TL-EITI 

Partilha de experiências com mem-
bros do EITI e da CPLP. 
 

- Relatórios; 
- Relatórios de pro-
gresso anual do EITI; 
Website do TL- EITI: 
www.eiti.tl 

2015: TL-EITI partilha de 
experiências com STP, 
Myanmar, Philiphine, Solo-
mon Island, Seychelles 

- Encontro do Conselho 
EITI e Exposição no Peru. 
- Visita a Moçambique e 
Guiné-Bissau. 
 

MPRM OGE  EITI 59    59 

Desenvolvimento 
de capacidades da sociedade 
civil, governo e setor privado 
 

Capacitação de entidades relevantes, 
principalmente instituições ou agênci-
as que monitorizam os rendimentos 
dos recursos naturais 

Relatórios 2015: Capacitação dos media 
em Dili, capacitação dos 
lideres comunitários nos  
Municípios de Suai e VQQ. 

- Capacitação do setor 
privado em Díli e outros 
municípios. 
- Capacitação às diferentes 
entidades da Z.E.E.S.M 
Oe-cusse. 

MPRM OGE  EITI 14    14 

Gestão Operacional para funci-
onamento do Secretariado do 
EITI composto por 7 funcionári-
os. 

- Secretariado do EITI a funcionar 
adequadamente 

  - Instalações operacionais 
e o EITI dispõe de condi-
ções adequadas à presta-
ção serviços. 

MPRM OGE   EITI 23    23 
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Elaboração dos relatórios, 
conforme os requisitos do EITI e 
preparação do projeto de lei EITI 
 
 
 
 
 

- Elaborar o Relatório TL-EITI e o de 
Progresso do EITI   
- Preparação do esboço de projeto de 
lei do EITI 
- Assistência Técnica: consultores 
internacionais e nacionais contrata-
dos 
 

Relatórios produzidos 
www.tl-eiti,org ou 
www.eiti.tl ho 
www.eiti.org 
Projeto de lei  

Julho 2015: Distribuição de 
mais de 100 livros, no coló-
quio que foi organizado pelo 
KKFP.  
2014: fez-se circular o esboço 
do projeto de lei às institui-
ções seguidas ao MSG para 
obter opinião legal 

- VII e VIII relatório do ano 
fiscal de 2014 e 2015 
(versão portuguesa, tétum, 
inglesa, indonésia) elabo-
rados 
- Consultas jurídicas e 
analisar as implicações do 
novo EITI “Entrenching 
EITI” realizadas; 
Consultor IT; 
Consultor para serviços 
gerais; 
- Apoio técnico (base de 
dados, finanças, logística e 
limpeza); 
- Coordenadora EITI; 
- Outreach Officer; 
Administração e Finanças 

MPRM OGE  EITI  190    190 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 300 

Programa 2: Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDCH) 
Objetivos específicos: Assegurar o desenvolvimento profissional dos recursos humanos, com qualificações e experiência necessárias para liderar e gerir o desenvolvimento da industria petrolífera e mineira. 

Graduate Skill Development 
Program (GSDP) 
 
 

Aumentar a capacidade da língua 
Inglesa para engenheiros no setor 
de recursos naturais de pós-
graduação com duração de 10 
meses em SJEC na Índia - Mangalo-
re  

Relatórios do Colégio. 
 
 
 

2014- 2015: 36 graduados 
no curso intensivo de língua 
inglesa. 

2016: Participação 
de 35 graduados no 
curso Intensivo de 
Inglês em SJEC na 
Índia -Mangalore. 

MPRM OGE   FDCH      

Graduate Short Training Pro-
gram 
 
  
 
 

Oferecer oportunidade a graduados 
para participar nos cursos de curto 
prazo, na área de Petróleo & Gás e 
Recursos Minerais. 
- MPRM firmou um acordo com a 
UMS para capacitar engenheiros 
timorenses nos seguintes cursos: 
- “Process in Oil& Gas operations”; 
-“Instrument in Oil&Gas operations”; 
-“Utillity in Oil&Gas operations”. 

Relatórios da Univer-
sity Malaysia Sabah 
(UMS). 
Acordos estabeleci-
dos. 
 
 

2014-16: Primeira fase com 
15 graduados  
 
 
 
 
 

Segunda fase 2016-
2018 com 20 gradua-
dos 
- A expectativa é de 
aumentar mais cursos 
de curto prazo em:  
- CDU Darwin Univer-
sity 
- Job Ready Program. 
  

MPRM OGE   FDCH      
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Graduate Internship & Work 
Experience  Program 
 
 

Dar estágio e experiência de trabalho 
aos graduados através de oportuni-
dade de trabalho com as Companhias 
privadas por um período de 12 a 24 
meses, ou na ANP, Timor Gap, IPG e 
o MPRM por um período de 10 a 12 
meses. 
 
 

-Contratos estabeleci-
dos com as Compa-
nhias ou Instituições;  
-Contratos com os 
estagiários; 
-Relatórios das com-
panhias ou institui-
ções. 
 
 

2015: 20 formandos participa-
ram em estágios ou experiên-
cias de trabalho com a ANP, 
Timor Gap, IPG e MPRM por 
10 a 12 meses, pagos por 
cada Instituição. 
 

A previsão é de sele-
cionar as Companhias 
interessadas no 
programa e estabele-
cer o mecanismo para 
o FCDH cobrir as 
despesas do GIP das 
Instituicoes. 

MPRM OGE   MPRM, 
ANP, 
T.GAP , 
IPG e 
FDCH 

     

Tasi Mane Skill Development 
Program 

- Aumentar a capacidade da comuni-
dade da área afetada pelo projeto 
Tasi Mane para melhor participação 
no desenvolvimento nacional. 
- Curso de língua Inglesa e aulas de 
condução para membros da comuni-
dade afetada no Suai.  
- Formação Avançada em Inglês e 
formação na área de operações de 
Supply Base para os membros afeta-
dos da comunidade no Suai. 
- Inicio de treinamento à comunidade 
afetada no projeto de LNG Beaço 
Viqueque. 

Relatórios dos forne-
cedores do treinamen-
to. 
Relatórios dos encon-
tros com autoridades 
locais e as Instituições 
que vão assegurar o 
treinamento. 
 

2015: Cerca de 750 membros 
da comunidade de Município 
de Covalima beneficiaram 
deste programa. 
Preparação para o inicio do 
treinamento em Beaço. 

- Cerca de 500 mem-
bros da comunidade 
capacitados. 
- Cerca de 600 parti-
cipantes em 4 Aldeias 
(Beaço- Viqueque). 
 

MPRM OGE   FDCH      

Aviation Technical Program - 
Pilotos de Helicópteros e de asa 
fixa e Mecânicos 
 
 

- Treinar pilotos e técnicos da aviação 
para participarem na industria petrolí-
fera que necessita deste serviço. 
- Pilotos de asa fixa estão a estudar 
no Aero Flyer Institute em Jacarta  
b) Basair Academia em NSW Austrá-
lia.  
c) MAF Ground Familiarisation Pro-
gram 
d)Malaysia-MHS/Helicopter 
e) Malaysia-APF SDN/Helicopter 
 
 

- MdE estabelecidos;  
- Acordos com os 
candidatos; 
-Relatórios das Institu-
ições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015: graduados 3 pilotos de 
Asa Fixa em 2013-2014.  
1 piloto está a fazer instru-
ment rating. 
3 pilotos estão a participar no 
programa. 
4 pilotos helicópteros em 
MHS Malaysia- aumentaram 
30 horas de voos, cada. 
- 4 estudantes estão estudar 
área piloto de helicóptero em 
APF SDN Malásia com dura-
ção de 2 anos  

- Os três pilotos conti-
nuam os seus cursos 
de instrutor e aumen-
tam as horas de voo 
em Ayro Flyer Jacarta 
Indonésia; 
- 4 pilotos participam 
no programa. 
- Aumentar horas de 
voo de 4 pilotos de 
helicópteros. 
- Continuação de 
estudos pelos 4 estu-
dantes. 

MPRM OGE   FDCH      
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Bolsas de Estudo 
SSI (SERN Scholarships in 
Indonesia) 

- Formação através de bolsas de 
estudo a nível Bacharelato (S1), 
Mestrado (S2) em várias universida-
des na Indonésia (UGM, UPN e 
UNPAD), com o objetivo de desen-
volver o R.H. 
- Estudantes nas áreas de Engenha-
ria de Petróleo, Geológica, Minas, 
Geofísica, Geociências, Ambiental e 
Química 

- Relatórios das Insti-
tuições de Ensino 
Superior; 
-Resultados dos 
estudantes. 
 
 

2015: 21 estudantes concluí-
ram o curso (S1); 
- 1 estudante concluiu o 
Mestrado (S2) 
 

- Cerca de 20 estu-
dantes vão concluir o 
curso (S1); 
- 1 estudante conclui 
S2. 
 

MPRM OGE  FDCH      

SSA (SERN Scholarships in 
Australia) 
 

Formação através de bolsas a nível 
Bacharelato (S1), Mestrado (S2) e 
PhD (S3) em várias universidades na 
Austrália (UNSW, UWA, Curtin, 
NewCastle e Adelaide) com vista a 
desenvolver o R.H. 
Estudantes nas áreas de Engenharia 
de Petróleo, Geologia Ciências Ambi-
entais.  
- Um estudante da Universidade de 
Curtin em Sarawak, na Malásia 

- Relatórios das Insti-
tuições de Ensino 
Superior; 
-Resultados dos 
estudantes. 
 

2015 
- Bacharelato: 3 concluíram; 
 -Mestrado: 
(3) estudantes concluíram os 
estudos. 
 

Bacharelato: 3 con-
cluem 
Mestrado: 1 conclui; 
PhD: 1 continua os 
estudos. 

MPRM OGE  FDCH      

Bolsas de estudo 
Estratégicas para funcionários 
de MPRM, Timor Gap, ANP , 
IPG e EITI 

- Desenvolver os R.H. das Instituições 
e do MPRM. 
- Frequentam licenciaturas e Mestra-
dos nas áreas de Finanças, Direito, 
Accountability (gestão e prestação de 
contas), e Informática. 

- Relatórios; 
- Resultados Acadé-
micos; 
Através do Dep. 
Recursos Humanos 
MPRM e Instituição 
tutela. 

2015: Licenciatura - 4 estu-
dantes (funcionários MPRM) 
ainda estão a estudar nas 
Universidades de Timor 
Leste; 
-Mestrado: 4 funcionários 
ANP completaram os estu-
dos. 

Licenciatura: continu-
ação dos estudos 
pelos 4 funcionários. 

MPRM OGE  FDCH      

Total Orçamento Programa 2:   

Programa 3: Assegurar a Politica e Programa do Governo nas áreas petrolíferas e minerais 
Objetivos específicos: Elaborar e executar a politica dos recursos petrolíferos e minerais e coordenar as atividades do Ministério e das instituições sob a sua tutela  
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Assegurar a monitorização e 
acompanhamento projeto Costa 
Sul e a representação de Timor 
em eventos relevantes 

- Viagens locais para monitorização 
ao programa Costa Sul nos Municípi-
os de Viqueque, Covalima, Same; 
- Comemoração dia Nacional nos 
municípios 
- Viagens ao estrangeiro:  
- EITI Board Meetings: Peru e Europa 
(2); 
- CPLP (4); 
- Encontro CMATS & Arbitragem: 
Londres, Singapura & Austrália; 
- Conferência Oil & Gas: Portugal, 
Singapura, Malásia e Austrália; 
- g7+ (3) 

  
 
 
 
 
 

- 25 dias( 4 vezes) 
cada 3 meses 
Ações de monitoriza-
ção nos Municípios 
- 22-25 janeiro , 13 -
15 Fevereiro, 18-21 
Maio, 25-29 Novem-
bro 
- Viagens ao estran-
geiro realizadas e 
representação asse-
gurada 

MPRM OGE  GM  140    140 

Disseminar informação sobre 
projetos 

Disseminação de informação SSB 
Distrito Covalima  
Atualização do Programa LNG Vique-
que -Beaco 
Atualização do Programa Refinaria 
Betano Same 

  
 
 
 
 

2 vezes por ano 
Janeiro & Setembro 

MPRM OGE  
 

GM 11 
 

   11 

Assegurar os serviços operacio-
nais 

- Encargos de instalação pagos; 
- Veículos mantidos e operacionais; 
- Escritório equipado e com adequa-
das condições de trabalho 

  
 

Mensais 
 

MPRM OGE  
 
 

GM 62 
 

   62 

Contratar assistência jurídica 
para o setor do petróleo, mineral 
e ambiental. 

- Consultor Jurídico Internacional 
contratado  

Contrato estabelecido  Depende das neces-
sidades  

MPRM OGE   GM 108    108 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 321 

Programa 4: Assegurar a gestão e execução do orçamento e das atividades administrativas.  
Objetivos específicos: Coordenar e controlar a execução do orçamento; Assegurar a gestão de recursos humanos; Assegurar a gestão das atividades administrativas. 

Desenvolver todas as atividades 
necessárias e prestar o apoio 
(Back Office) logístico, financei-
ro, administrativo e de comuni-
cação aos departamentos, 
Direções e Instituições Tutelas 
do Ministério que prestam servi-
ço diretamente ao público e 
programas do Governo. 
 

- Nr. de dias utilizados para monitori-
zação dos projetos nos municípios 
(viagens locais) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 dias (5 vezes)    
Monitorização aos 
projetos Governo nos  
Municípios   
22-25 janeiro,  
13 -15 Fevereiro, 20-
25 Março,  
18-21 Maio,  
25-29, Agosto e 23-30 
Novembro  

MPRM OGE  DNAF 12    12 
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 - Viagens para acompanhamento 
bolseiros à Malásia e Austrália (“Gra-
duate Short Training Program”) 
- Viagem para acompanhar os partici-
pantes e renovar contratos para 
capacitação dos funcionários (Indo-
nésia) 

  
 
 
 

2 vezes por ano 
Janeiro e Junho 
Abril, Junho e Agosto 

MPRM OGE  DNAF 7    7 

Realizar avaliação dos serviços 
e formações aos funcionários 
 

- Avaliação do Ministério e das Institu-
ições tuteladas 
- Formações nas áreas de liderança, 
contabilidade, logística, IT etc. em 
Yogyakarta – Indonésia realizadas 

Acordos estabelecidos  
 
 
 
 

- Avaliação realizada 
- Três vezes por ano -
30 participantes 
 

MPRM 
 
 

OGE  
 
 
 

DNAF 
 
 
 

22 
 

+ 
 

80  

   22 
 

+  
 

80  

Assegurar o bom funcionamento 
das instalações e serviços  

- encargos com as instalações pagos 
atempadamente 
- aluguer de espaços para atividades 
de formação realizado 
- veículos mantidos e operacionais 
- serviços gerais assegurados e 
ministério assegura correta prestação 
serviços 

  - Ministério assegura 
a prestação de servi-
ços de forma adequa-
da  

MPRM OGE DNAF  254    254 

Atividade 3: Criação de três 
Grupos de Trabalhos (Taskfor-
ce) no MPRM : 
a) Grupo de Trabalho (Taskfor-
ce) de Diversificação Económica 
 

Identificar as atividades desenvolvi-
das no âmbito dos projetos e proces-
sos diretamente coordenados pelo 
MPRM ou sob a forma delegada 
pelas organizações de tutela, que 
possam contribuir para a diversifica-
ção da Economia. 

Estudos feitos 
 

Jan 2015: 4 áreas identifica-
das e alguns estudos comple-
tados.   
 
 

Continuar a identificar 
e iniciar estudos em 
outras áreas  

MPRM, ANP, 
Timor Gap, 
IPG outros 
entidades 
relevantes 

OGE  DNAF 
 

30    30 

b) Grupo de Trabalho (Taskfor-
ce) para participação comunitá-
ria 
 

Assegurar a participação e contribui-
ção das comunidades locais sujeitas 
a impactos sócio-económicos resul-
tantes dos projetos MPRM. 
 
 

Relatórios dos encon-
tros e registos fotográ-
ficos. 
 

 2015: Vários acordos já 
foram feitos com varias 
comunidades afetadas por 
projetos do MPRM. 
 

2016 
Continuar a consultar 
as comunidades 
afetadas; 
Iniciar as consultas 
com as comunidades 
afetadas pela ativida-
des mineiras. 

MPRM, Timor 
Gap, IPG. 
 

OGE  
 

DNAF 
 

30    30 

c) Grupo de Trabalho (Taskfor-
ce) para Participação dos Vete-
ranos 
 

Participação dos veteranos - identifi-
car as atividades do Ministério relaci-
onadas com os projetos que vem 
desenvolvendo e que requerem o 
apoio e participação dos veteranos. 

Relatórios e registos 
fotográficos. 
 

 2015: Sessões de informa-
ções foram organizadas; 
Visitas aos distritos; Partici-
pação na elaboração do DL 
do Conselho dos Veteranos; 

Continuar a acompa-
nhar a implementação 
dos projetos da 
MPRM. Continuar 
informar grupos de 
veteranos sobre o 

MPRM. ANP, 
Timor Gap, 
IPG. 

OGE  DNAF 40    40 
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desenvolvimento dos 
recursos naturais. 

Contratar Assistência técnica - Nr. de Assessores Jurídicos Interna-
cional  
- nr. de Assessor jurídica e de comu-
nicação Nacional; 
(1) Non Nivel-Planeamento 
- nr. de funcionários contratados 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 2 
- (1) Assessor jurídico 
e de comunicação 
Nacional; 
(1) Non Nível-
Planeamento 
- 10 

MPRM.  OGE DNAF  164    164 

Realiza outros serviços diversos Anúncios nos Jornais (Saudações 
dias nacionais) 
Serviços de IT  
Impressão de Brochuras e Panfletos 
do 
 programa MPRM 
Serviços de EDP  
Almoço & Jantar para escoltas e 
Motorista do Ministro 
Almoço funcionários que trabalham 
nas horas extras 
Consumo para seminários e encon-
tros 
Celebração Natal  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depende necessida-
des 
Evento Nacional, expo  
2 vezes por ano 
2 vezes por dia 
Depende volume de 
serviço 
2 vezes por ano 
Uma vez por ano 

MPRM  OGE DNAF 63    63 

Aquisição de equipamentos - Nr de computadores adquiridos 
- Requisição uma máquina fotocopia-
dora cores 

Especificação reco-
mendada pelo IT do 
Ministério 

Substituição dos computado-
res amortizados (com dura-
ção de 8-10 anos). 

- 27 MPRM 
 

OGE  DNAF 
 

 
 
 
 

30   30 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 732 

Programa 5: Direção Nacional Mineral 
Objetivos específicos: Licenciar, inspecionar e fiscalizar atividades mineiras não metálicas. 

Licenciar, Inspecionar e fiscali-
zar. 
 
  
 

- Atribuir licenças às Companhias. 
- Fazer inspeções às companhias que 
fazem operações extrativas minerais 
não metálica (pedras e areias). 

Copias de licenças 
atribuídas 
Relatórios de visitas e 
trimestrais. 
 

2015 
- 28 Licenças atribuídas 
- Inspeção a 25 companhias 
em 12 Municípios 
Até setembro foram coletados 
USD 160,000. 

- Renovação das 
licenças atribuídas e 
previsão de novas 
atribuições. 
- Inspecionar 28 
companhias regista-
das. 

MPRM OGE   DNM 8    8 

Realizar Levantamento geológi-
cos. 

Proceder a levantamentos geológi-
cos, juntamente com IPG-IP, nas 
áreas interessadas para extração de 

Relatórios das anali-
ses do laboratório. 
 

2015: Foram feitos 6 levan-
tamentos. 
 

Conforme a solicita-
ção. 

MPRM OGE   DNM 2    2 
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mineral não metálico  

Realizar encontros e workshops - Encontro no Instituto Minerba Ban-
dung-Indonésia. 
- Encontros com Autoridade Regula-
dora Tailândia 
- Encontro na Coreia do Sul - Work-
shop juntamente com a EIPA 

Relatórios de viagem 
 
 

 
 
 

- Previsão de 3 via-
gens 
 - Seminário realizado 

MPRM OGE  DNM 14    14 

Gestão Operacional  - encargos com as instalações pagos 
atempadamente 
- veículos mantidos e operacionais 
- serviços gerais assegurados e 
ministério assegura correta prestação 
serviços (ao nível nacional e dos 
municípios  Manatuto,Viqueque, 
Manufahi e Kovalima) 

  Serviços operacionais 
assegurados 
 

MPRM OGE  DNM 22    22 

 Manutenção de equipamentos e edifício    MPRM OGE  DNAF 4    4 

Contratar assistência técnica - Apoio técnico para área mineral (3) 
e Jurídica: Consultor/Miranda; 
- Worly Parson modelling of TL Ce-
ment 

  - Assistência técnica 
contratada 

MPRM OGE    51    51 

Criação do Grupo de Trabalho 
(Taskforce) da Companhia 
Nacional dos Minerais 

Elaborar as políticas internas de MdT.   Politicas elaboradas. 
 

MRPM OGE  DNM       

Elaboração de Legislação Produção e aprovação do Esboço 
Decreto-Lei para a criação do MdT.  
Elaboração e aprovação do Código 
Mineiro 
 

Instrumento legal 
produzido. 
Instrumento legal 
produzido. 

2015 Iniciou a produção do 
DL para criação do MdT. 
Envio ao CM e ao Parlamento 
Nacional do esboço do proje-
to de lei. 

Aprovação do DL que 
cria a Companhia 
Nacional de Minerais - 
Minas de Timor (MdT) 
Publicação e imple-
mentação do Código 
Mineiro. 

        

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 101 

ANP    2,800   2,800 

Timor Gap    6,000  6,000 

IPG    2,000   2,000 

Total MPRM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12,254 
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Ministerio da Defesa  

Papel  

O Ministério da Defesa, abreviadamente designado  MD, é Órgão central do Governo que tem por 

missão conceber, executar, coordenar e avaliar a políticas, definida e aprovada pelo Conselho de 

Ministros, para as áreas da Defesa Nacional e Cooperação Militar. 

De acordo com o artigo 2° do Decreto-Lei No 6/2015, de 11 de Março que aprova a orgânica do 

Ministério da Defesa e agrega as seguintes atribuições: 

 Propor a Política e elaborar os projectos de regulamento necessários às suas áreas de tutela; 

 Celebrar e coordenar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, acordos internacionais em 

matéria de Defesa e Cooperação Militar. 

 Administrar e fiscalizar as forças armadas de Timor Leste. 

 Promover a adequação dos meios militares. 

 Fiscalizar a navegação marítima e as áreas com fins militares. 

 Exercer a tutela sobre as forças políticas de Timor-Leste. 

A responsabilidade principal do Ministério da Defesa para desenvolver a política da Defesa Nacional 

com a orientação do conselho de Ministros para proteger os interesses nacionais de Timor-Leste. 

 

Orçamento 

O Ministério da Defesa tem um Orçamento de 7,140 milhões de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério da Defesa apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 156 pes-

soas, composto por 43 funcionários permanentes, 10 cargos de direcção e chefia e 39 vagas em pro-

cesso de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 64 pessoas. Este 

número não inclui funcionários de nomeação política. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        2        -       2            6          5          11         5            2            7            7           10         17          4           -         4             1              1            2               25           18          43              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         4          4          8           -          1            1            2           3           5            2           -         2             -           -         -            8             8            16              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         2          1          3           5            1            6            4           7           11          2           -         2             1              1            2               14           10          24              

Escalão 3
o -     -     -        1        -       1            -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Escalão 4
o -     -     -        1        -       1            -       -        -        -          -         -         1           -        1            -        -         -          -           -         -            2             -         2                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administracao Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 2        -     2          4        2         6            8          5          13         7            2            9            7           10         17          4           -         4             1              1            2               33           20          53              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        2        2         4            -       -        -        1            1            -         -          -            3             2            5                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         2          -        2           1            -         1            -         -          -            3             -         3                

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 2        -     2          2        2         4            2          -        2           2            -         2            -         -        -         -        -         -          -           -         -            8             2            10              

Sub-Total
Total

1                                   4                                      4                                        13                                           9                                           8                                             -                                               39                                               

MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

1                                                  64                                               

2                                   6                                      12                                      18                                           19                                         6                                             1                                                  64                                               

2                                   6                                      12                                      18                                           19                                         6                                             

-                                               -                                              

3                                  10                                  17                                    22                                         26                                       12                                         2                                                92                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual do Ministério da Defesa para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline 
(Data) 

Meta Anual 
 

ER FF Divisão Orçamento 2016 ($,000) 

Cat. Orçamento Total 
$ BS CM CD TP 

Programa 1: Assegurar a Capacidade, Melhorar a Qualidade dos Serviços Públicos e Ministro da Defesa 

Comemorar o aniversário das Forças 
Defesa de Timor-Leste (2 de Feve-
reiro) 

 Efetuar a cerimónia para comemorar o dia das 
FDTL. 

Proposta de organização Realizada anualmente 300 militares e convidados MD+ 
FDTL 

 DN-
PEPI 

50     50 

Participar na homenagem às FALIN-
TIL (20 de Agosto) 

Participar na celebração nacional do dia das 
FALINTIL (20 de agosto) 

Conforme diretiva Politi-
ca 

Baseando o Relatório 
sobre cerimónia anterio-
res 

500 militares e convidados MD+ 
FDTL 

 DN-
PEPI 

 130     130 

Produzir e disseminar o Jornal da 
Defesa exemplar. 

Informar o público sobre as atividades do 
Ministério da Defesa e das Falintil-Força Defe-
sa Timor-Leste. 

Levantamento de dados 
e recolha de informações 
durante a 1ª e 2ª edição 
respetivas. 

Realizada anualmente Produzir e disseminar o 
Jornal da Defesa: 6000 
exemplares 

MD  Gab. 
MD 

24     24 

Participar nos encontros bilaterais 
com os países da CPLP em Timor 
Leste 

Reunião de Ministro da CPLP MdU; Acordo técnico; 
relatório de visitas reali-
zadas 

Reuniões anuais calen-
darizadas 

Participar nos encontros 
bilaterais, convidados 150 

MD+ 
FDTL 

 DN-
PEPI 

 181     181 

Custo Operacional para arrenda-
mento, viagens de trabalho, custo de 
comunicação e combustível viaturas 
estado. 

- Garantir colocação de adidos de defesa no 
estrangeiro  

Melhorar missões de 
serviços Adido Defesa 

Realizada anualmente - 3 Adidos de Defesa e 3 
Adjuntos Adido de Defesa 
colocados 

MD 
 

 DN-
PEPI 

 500     500 

Assistência Saúde Garantir padrões de saúde adequados aos 
militares das F-FDTL 

Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente 150 veteranos (militares 
activos) 

MD  Gab. 
MD 

 150     150 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 1,035 

Programa 2: Desenvolver e profissionalizar Recursos Humano FALINTIL - Força Defesa Timor Leste e Ministério da Defesa 

Realizar Curso de Formação e 
Capacitação Funcionários Ministério 
da Defesa 

Fazer a formação inicial Diretor Nacional, 
Chefe Departamento e Funcionários perma-
nente 

Processo de curso e 
relatório de formação 

Formados funcionários 53 pessoas funcionários  MD FDCH DN-
Recurso 
Humanu 

     

Realizar Curso de especialização 
Forca Engenharia 

Engenheiros F-FDTL continuam os cursos de 
engenharia  através do apoio de DCP . 

Relatório de acompa-
nhamento e avaliação do 
levantamento de unida-
des 

Unidade de forca enge-
nharia  

150 pessoas MD+ 
FDTL 

FDCH J1-FDTL      

Formar pessoal necessário para a 
Unidade de Forças Especiais 

Recrutar e realizar formação para a unidade 
de Forca Especiais 

Relatório de acompa-
nhamento e avaliação do 
levantamento de unida-
des 

Unidade de Forças 
Especiais de 60 pessoas 

60 pessoas MD+ 
FDTL 

FDCH J1-FDTL      

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                            

Programa 3: Fortalecer e consolidar a politica das relações Internacionais e nacionais no âmbito da Defesa e Militar 

Participar em reuniões no âmbito da 
defesa e segurança com forças de 
países amigos ou de organizações 
em que TL está integrado. 

Participar ativamente nas reuniões da Defesa 
com parceiros próximos (EUA, Japão, Indoné-
sia, Austrália, NZ, Filipinas, Guiné Bissau, 
Singapura, USA, etc.) Participação nas reuni-

MdE; Acordo técnico; 
relatórios; atas finais e 
declarações finais; foto-
grafias 

Reuniões anuais calen-
darizadas 

Participar nas principais 
reuniões na região da Ásia 
Pacífico 

MD 
 

 DN-
PEPI 

 190     190 
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ões regulares dos pontos focais de Secretaria-
do Permanente nos Assuntos da Defesa 
(SPAD) em Lisboa. Atividades de apoio a 
Timor-Leste no seu compromisso de se tornar 
membro da ASEAN observador permanente 
assunto defesa. Participar ativamente nas 
reuniões anuais ARF com parceiros próximos 
(Indonésia, China, Coreia, Tailândia, Manila, 
Brunei Darussalam, Malásia, Vietname e 
Hawai-hunolulu, etc.) 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 190 

Programa 4: Desenvolver uma política regular das infraestruturas e equipamentos existentes 

Adquirir equipamentos para a Uni-
dade de Forças Especiais  

Dispor de equipamentos em quantidade sufici-
ente para o efetivo existente 

Inspeções aos equipa-
mentos; relatórios 

Situação atual de equi-
pamentos 

Material necessário para 
criar forças especiais para 
60 pessoas 

MD+ 
FDTL 

 DNAP 300 250   550 

Aquisição de Equipamentos Enge-
nharia F-FDTL 

Melhorar capacidade de execução de missões 
de interesse público 

Relatórios de situação de 
viaturas 

Viaturas atuais insufici-
entes 

Graders (02), Loader Multi 
fungsi Bucket (01), Viatura 
Basculante (10) 

MD+ 
FDTL 

 DNAP  600   600 

Aquisição de Viaturas Melhorar capacidade de execução de missões 
de interesse público 

Relatórios de situação de 
viaturas 

Viaturas atuais insufici-
entes 

3 viaturas Táticas (Mini 
Hicom) 

MD+ 
FDTL 

 DNAP  210    210 

Aquisição de Motorizadas Melhorar capacidade de execução de missões 
de interesse público 

Relatórios de situação de 
terreno 

Motorizadas atuais 
insuficientes 

22 motorizadas  MD+ 
FDTL 

 DNAP  48   48 

Aquisição de Viaturas Melhorar missão do Adido de Defesa na Indo-
nésia 

Relatórios de situação de 
viaturas 

Viaturas atuais insufici-
entes 

1 viatura (Toyota prado) MD+ 
FDTL 

 DNAP  48   48 

Assegurar fardamento normal e 
especial para todo o efetivo militares 

Aquisição de fardamento especial para enge-
nheiros, mecânicos e pessoal de segurança 

Relatório de estado de 
fardamento e de opera-
ções 

Situação atual Equipar as unidades com 
os uniformes adequados; 
dotar o efetivo com o 
fardamento necessário  

MD+ 
FDTL 

 DNAP  700     700 

Aquisição de Munições para treino e 
Segurança 

Aquisição de Munições para os diversos tipos 
de armas existentes, munições para formação 
da polícia militar, considera as necessidades 
para treino e para reserva de segurança 

Inspeções aos paióis, 
Relatórios de consumos 
de Munições 

Situação atual fase às 
necessidades levantadas 
e ao efetivo existente 

Munições 5.56, Munições 
para bocas de fogos de 
honras de Estado, Muni-
ções para armas pesadas 
Componente Naval 

MD+ 
FDTL 

 DNAP  723     723 

Adquirir equipamentos individuais 
para todos o efetivo militar 

O efetivo total está equipado de forma seme-
lhante e uniforme e é constituída uma reserva 
para substituição quando necessário 

Inspeções; relatórios de 
situação de material 

O efetivo atual não está 
equipado da mesma 
forma e falta equipamen-
to essencial 

Equipamento individual 
básico para todo o efetivo, 
constituição de depósito 
para troca. 

MD+ 
FDTL 

 DNAP  200     200 

Reparação e Manutenção Edifício 
Ministério da Defesa e Quartel Geral 
das F-FDTL 

Reparação e Manutenção periódica aos edifí-
cios 

Inspeções; relatórios de 
situação do edifício 

Realizada anualmente Melhorar condições de 
serviços Ministério e Quar-
tel Geral F-FDTL 

MD+ 
FDTL 

 DNAP  338     338 

Reparação e Manutenção Barcos A componente Naval executa periodicamente 
a reparação e manutenção de barcos existen-
tes 

Inspeções; relatórios da 
situação dos barcos 

Realizada anualmente Melhorar capacidade de 
execução de missões F-
FDTL (Componente Naval) 

MD+ 
FDTL 

 DNAP 420     420 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 3,837 
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Programa 5: Desenvolvimento da legislação da Defesa permite estabelecer os pilares da Defesa Nacional, implementar a Política de Defesa Nacional, principalmente a sua vertente militar (Defesa), estabelecendo do mesmo modo, o 
controlo democrático sobre as FALINTIL- Força Defesa Timor-Leste. 

Garantir a assessoria na área jurídi-
ca para apoiar Ministério da Defesa 
e F-FDTL 

Apoiar o funcionamento do Gabinete Força 
2020 em áreas específicas;  

 Esboço conceito estratégico de defesa 
segurança nacional preparado. 

 Esboço politica nacional preparado. 

 Esboço Diretiva Ministerial de Planea-
mento e Defesa Militar preparado. 

 Esboço Conceito Estratégico Militar 
preparado. 

 Esboço Regime Especial de Aprovisio-
namento Militar preparado. 

 Esboço modelo de Sistema de Autorida-
de Marítima para Timor-Leste preparado 

 Esboço Decreto-Lei do Sistema de 
Autoridade Marítima preparado 

 Esboço alteração ao Regime Remunera-
tório das F-FDTL preparado.  

Contratos de Assessores 
recrutados 

Realizada anualmente 8 pessoas (4 assessorias 
nacionais e 4 assessorias 
internacionais) 

MD  Gab. 
MD 

 600     600 

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 600 

Programa 6: Gestão corrente   

Viagens locais para apoiar, monitori-
zar e avaliar os serviços descentrali-
zados em formação profissional, 
emprego e área do trabalho 

São realizadas 3 viagens aos postos Militares 
em Oecusse, Bobonaro, Covalima, Atauro e 
Baucau.   
Monitorizar e avaliar os serviços do FFDTL. 

Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente 3 viagens para Oecusse, 
Covalima, Bobonaro, 
Ataúro e Baucau 

MD  Gab. 
MD 

17     17 

Encargos de instalação Asseguradas as despesas de eletricidade, 
Internet, telefone, água, serviços pré-pagos  

Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente Funcionamento edifício MD 
em Fatuhada. 

MD  Todas 
Direções 

97     97 

Combustíveis de operações de 
veículos 

Realizadas viagens locais ao terreno   Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente 35 veículos e 15 Motoriza-
das. 

MD  Todas 
Direções 

35     35 

Manutenção de veículos Pelo menos 45 veículos e 10 motorizadas Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente 35 veiculo e 15 Motoriza-
das. 

MD  Todas 
Direções 

29     29 

Fornecimento de material de escritó-
rio  

Pelo menos os materiais de apoio aos escritó-
rios são fornecidos em seguintes divisões. 

Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente Todas Direções MD  Todas 
Direções 

 107     107 

Material e fornecimentos operacio-
nais 

Equipamentos como fardas, materiais de 
limpeza fornecidos  

Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente Todas Direções MD  Todas 
Direções 

29     29 

Serviços operacionais Pelo menos outras despesas relevantes aos 
serviços da MD (de caráter contingente) são 
asseguradas nas seguintes divisões. 

Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente Todas Direções MD  Todas 
Direções 

 110     110 

Serviços de tradução Realizados serviços de tradução Relatórios mensais e 
anuais 

Realizada anualmente Gav. Forças F2020. MD  TD 10     10 

Total Orçamento Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 434 

Total Ministério da Defesa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 6,096 
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FALINTIL - Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) 

Papel  

Segundo a Constituição da República Democrática de Timor-Leste, as Forças Armadas timorenses 

(Falintil-FDTL) são responsáveis por assegurar a defesa militar da República Democrática de Timor-

Leste. 

As Forças Armadas garantem a independência nacional e salvaguardam a soberania da Nação. Assim 

sendo, a Secretaria de Estado da Defesa planeou criar e desenvolver as Forças Armadas de Timor-

Leste durante o mandato do IV Governo Constitucional, de modo a estabelecer um exército profissio-

nal capaz de manter a segurança externa e por conseguinte de proteger todos os cidadãos timorenses 

contra ameaças internas e externas. Segundo o artigo 46.º da Constituição da RDTL, o objectivo fun-

damental das F-FDTL é defender a soberania de Timor-Leste. A Política Nacional de Defesa determi-

na os seguintes objectivos a nível de Segurança e Defesa Nacionais: 

 Garantir a protecção da soberania de Timor-Leste através da manutenção da integridade terri-

torial. 

 Contribuir para a paz, segurança e estabilidade a nível regional e internacional. 

 Garantir forças armadas profissionais. 

 Garantir a segurança de todos os cidadãos contra ameaças externas. 

 Consolidar a segurança externa. 

 Consolidar a segurança marítima. 

 

Orçamento 

A Força de Defesa de Timor-Leste (FDTL) tem um Orçamento de 18,672 milhões de dólares para 

2016. 
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Perfil de Funcionários 

As Forças Armadas F-FDTL no período de 2016 têm uma estimativa de forças armadas de cerca de 

2,267 pessoas, e 330 pessoas serão promovidas em 2016. 

 

Posto Pessoal Posto Total Pessoal

Recruit -                 Maj. Geral 1

Soldado 1,302             brigadeiro 1

Cabu 205                Coronel 7

Furriel -                 Tenente Coronel 10

Segundo Sarjento 200                Major 22

Primeiro Sargento 246                Capitao 41

Sargento Adjudante 36                  Total 82

Sargento Chefe 5                    

Sargento Mor 1                    

Aspirante -                 Posto Original Posto ba Promosaun Numero

Alferes 105                Soldado Cabu -             

Tenente 64                      Soldado     Alferes 15              

Capitao Tenente -                 Cabu Segundo Sargento 10              

Capitao 60                  Segundo Sargento Primeiro Sargento 203            

Major 22                  Primeiro Sargento Tenente

Tenente Coronel 7                    Alferes Tenente 92              

Coronel 6                    Capitao Major 4                

CEMFA e CMD das COMP 6                    Major Tenente Coronel 5                

Brigadeiro 1                    Tenente Coronel Coronel 1                

Major General 1                    330

Total 2,267            

Total

Posto Promocao para 2016

Mapa Pessoal F-FDTL Tabela Chefia FDTL 2014
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Plano Anual das F-FDTL para 2016 

 
Programas / Atividades 

 
Indicadores de Desempenho 

 
Meio de Verificação 

 
Baseline 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
FF 

 
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç  Total$ 

BS CM CD TP 

Objetivos Gerais: Desenvolver um conjunto de atividades que contribuam para que as F-FDTL possuam a capacidade de defender a nossa Nação, apoiando simultaneamente a segurança interna de Timor-Leste, a sociedade civil, e contribuindo 
para os esforços de combate às ameaças à paz e estabilidade regional e global.  
Preparar as F-FDTL conferindo-lhes capacitação quer ao nível de desenvolvimento dos seus recursos humanos quer ao nível das aquisições de condições, infraestruturas e equipamentos para cumprirem as missões que lhe são atribuídas.  

Programa 1: Cooperação no domínio da Defesa e Cooperação Civil-Militar  
Objetivo específico: Desenvolver um esforço de cooperação a nível interno e externo que contribuam para o estabelecimento de um clima de estabilidade e segurança a nível interno, regional e global. 

Participar em reuniões no 
âmbito da cooperação, defesa 
e segurança, com forças e 
organizações de países 
amigos 

Reuniões de defesa com: Austrália, EUA, Indoné-
sia, Nova Zelândia e Portugal; Shangri-la Defense 
dialogue; Jakarta International Defence Dialogue 
(JIDD); ARF defense meetings, Reunião de 
CEMGFAS da CPLP, Reunião de CDF do Pacífi-
co, Reunião da Marinha da CPLP, Reunião de 
saúde militar da CPLP e exercício FELINO 16 

MdE; Acordos técni-
cos; Atas e declara-
ções finais; fotografi-
as, Relatórios; decla-
rações finais 

Reuniões 
anuais calen-
darizadas 

Participar nas principais 
reuniões na região da Ásia 
pacífico 

F-FDTL 
 

  
  

  

Gab. CEMGFA 292         292 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 292 

Programa 2: Melhorar infraestruturas e equipamentos  
Objetivos específicos: Manutenção e reparação de instalações atuais que, em face do número de anos que já têm, apresentam problemas de funcionamento 

Reparação e Manutenção 
edifício e equipamentos das 
componentes CT, CFT, CAS, 
PM, QG, CN e Postos F-FDTL  

Periodicamente a reparação e Manutenção Inspeções; relató-
rios; visitas e 
situação atual 

Realizada anual-
mente 

Melhorar a totalidade das 
camaratas nas 9 compo-
nentes  
Manter em bom estado de 
funcionamento as instala-
ções atuais. 

F-FDTL   Divisão Logística F-
FDTL 

500       500 

Reparação e Manutenção 
navios 

Garantida a operacionalidade dos navios das F-
FDTL 

Relatórios de 
situação de mei-
os, com estados 
de prontidão 

Atuais viaturas 
operacionais, 
Atuais navios (5 
navios) 

Manter em estado operaci-
onal dos Navios atribuídas 

 F-FDTL   Divisão Logística F-
FDTL 

337       337 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 837 

Programa 3: Assegurar as missões operacionais das F-FDTL.  
Objetivos Específicos: Efetuar o treino operacional, realizar exercícios internos e no âmbito da cooperação militar e relações bilaterais 

Cumprir o Treino operacional 
programado e planeado; 
realizar exercícios de compo-
nente, conjuntos e combina-
dos 

Executar o Treino operacional planeado; Realizar 
2 exercícios Cobra; dois exercícios de Componen-
te (CT; CN, CAS E PM). Realizar os seguintes 
exercícios combinados - CARAT; PACIFIC 
PARTNERSHIP; HARI HAMUTUK; CROCODILO; 
JOCCIT    

Diretiva de 
comando; Calen-
dário de Treino 
operacional; 
Plano de ativida-
des e exercícios; 
Relatórios dos 
exercícios 

Relatórios dos 
exercícios realiza-
dos em 2015;  

Participantes: COBRA - 
436; CARAT - 70; CROCO-
DILO -436; PACIFIC 
PARTNERSHIP - 144; 
JOCCIT - 60; PACIFIC 
ANGEL 144; HARIHAMU-
TUK - 35; Desastres Natu-
rais - 144; 

F-FDTL  Divisão Operações  100      
  

100 

Assistência Saúde Garantir padrões de saúde adequados aos milita-
res das F-FDTL. Efetuar check-up anual 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

2,267 pessoas  (militares 
ativos) 

F-FDTL  Divisão de Pessoal 
(RecursosHumanos) 

100     100 

Assistência Técnica Apoiar o funcionamento do Comando e Estado- Contratos de Realizada anual- 3 pessoas (1 assessoria F-FDTL  Gab CEMGF 228     228 
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maior das F-FDTL em tarefas específicas, milita-
res, jurídicas, outras 

Assessor recruta-
do 

mente nacional e 2 assessorias 
internacionais) 

Rancho para as F-FDTL Assegurar o fornecimento de alimentação para o 
total do efetivo; Aquisição de rações de combate 
para militares em atividades operacionais 

Mapa Diário da 
Força; Relatórios 
de operações 

Alimentação 
diária. 
Ração de combate 
em operações ou 
exercícios 

Rancho para 2,267 e rações 
de combate para militar 500 
pessoas 

F-FDTL  Div 
Logística e Aprovi-
sionamento 

6,528    6,528 

Seminários a realizar no 
âmbito de cerimónias signifi-
cativas (20 de Agosto e 2 de 
Fevereiro) 

Durante cerimónia Dia das Falintil e Dia das F-
FDTL 

Proposta de 
organização 

Realizada anual-
mente 

250 militares e convidados FDTL  QG 20     20 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 6,976 

Programa 4: Aquisição de equipamento e material de comunicações, garantindo a capacidade de comando controlo comunicações e computadores 
Objetivos específicos: Adquirir a capacidade de comunicações táticas para melhoria da capacidade de comando controlo e comunicações. Manter os equipamentos do Sistema integrado de comunicações. Implementar os sistemas de tecnologias de 
comunicações e informações. 

Adquirir a capacidade de 
comando, controlo, comunica-
ções, equipamento de infor-
mática:  

As F-FDTL têm capacidade de comunicações 
rádio táticas entre centros de operações e unida-
des/componentes, Garantir comunicação via 
sistemas de TIC em todas as F-FDTL 

Relatórios sobre 
situação atual das 
comunicações e 
situação nos 
postos e unidades 

Não existe Equipar centros de opera-
ções (2) e postos e unida-
des, de um modo faseado, 
Estabelecer comunicações 
TIC com as Componentes 

F -FDTL   Divisão de Comuni-
cações e Logística 

  115     115 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 115 

Programa 5: Desenvolver a capacidade de transporte tático e de missões de interesse público e apoio às populações e de operação e meios e condições especiais. 
Objetivos específicos: Adquirir viaturas especiais para unidade de saúde. Aquisição de material para instrução, treino e emprego operacional no âmbito de áreas edificadas e controlo de tumultos 

Adquirir viaturas especiais Adquirir viaturas ambulância Relatórios sobre 
atual situação de 
viaturas 

2 viaturas Adquirir 1 viatura F-FDTL   Divisão de Logística   120      120 

Aquisição de equipamento 
para combate em áreas 
edificadas 

Aquisição de material e equipamento para instru-
ção de combate em áreas edificadas 

Relatórios, pro-
postas de equi-
pamento 

Não tem Aquisição para equipar um 
pelotão (40 militares) 

F-FDTL  Divisão de Logística 
 

100   100 

Aquisição de material para 
controlo de tumultos 

Adquirir material para controlo de tumultos pela 
PM 

Propostas de 
aquisição de 
equipamentos; 
relatórios 

Não suficiente Para um efetivo de 40 
militares 

F-FDTL  Divisão de Logística 

 

110   110 

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 330 

Programa 6: Melhorar infraestruturas e equipamentos 
Objetivos específicos: Manutenção e reparação de instalações atuais que, em face do número de anos que já têm, apresentam problemas de funcionamento. Melhoria de equipamentos para execução de manutenção. Capacidade de fornecimento 
de água às instalações 

Aquisição de material para 
oficinas (manutenção) 

Desenvolver a capacidade de execução de manu-
tenção orgânica, própria de viaturas 

Relatórios Insuficiente Manter o estado das viatu-
ras 

F-FDTL  Divisão de Logística 
 

35   35 

Aquisição de Sistema para 
obtenção de água 

Adquirir bombas de água Relatórios de 
situação 

Insuficiente Fornecimento de água nos 
postos e componentes, 7 
Bombas 

F-FDTL  Divisão de Logística 
 

20   20 

Total Orçamento Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 55 

Programa 7: Gestão Corrente 

Encargos de instalação Para as despesas com eletricidade, Internet, Relatórios Realizada anual- 6 estabelecimentos no F-FDTL  Todos componen- 419    419 
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telefone, água, serviços pré-pagos são assistidas mensais e anuais mente edifício MD em Fatuhada. tes 

Combustíveis de operações 
de veículos e Navios 

Para deslocamentos operacionais, administrativos 
no território. Combustível para atividades dos 
navios 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

9 Navios (inclui duas LAR) 
184 viaturas 
13 Motas 

F-FDTL  Todos componen-
tes 

500    500 

Manutenção de veículos Garantir a manutenção para as viaturas e motos 
atribuídas as componentes e unidades 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

184 Viaturas 
13 Motas 

F-FDTL  Todos componen-
tes 

163    163 

Aluguer de veículos Para uso em atividades de serviço quando não 
existem viaturas disponíveis. 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

Depende de atividade 
realizada 

F-FDTL  Todos componen-
tes 

68    68 

Material e fornecimentos de 
escritórios 

Aquisição de materiais de Apoio aos escritórios 
para fornecimento às componentes e unidades. 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

Todos componentes F-FDTL  Todos componen-
tes 

220    220 

Serviços operacionais Outras despesas relevantes aos serviços da F-
FDTL (de caráter contingente) 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

Todos componentes F-FDTL  Todos componen-
tes 

219    219 

Serviços de tradução Garantir a tradução de documentos importantes 
para o serviço das F-FDTL 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

Comando das F-FDTL /Gab 
CEMG, VCEMG e CEM) 

F-FDTL  Todos componen-
tes 

15    15 

Outros serviços diversos Despesas como materiais, serviços de catering, 
boletim semestral, publicidade, cópias. 

Relatórios men-
sais e anuais 

Realizada anual-
mente 

Todos componentes F-FDTL  Todos componen-
tes 

205    205 

Total Orçamento Programa 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 1,809 

Total Orçamento F-FDTL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 10,414 

 



 

 

 

 

 

Page 345 

 

Ministério do Interior 

Papel  

O Ministério do Interior  é o òrgão  central do Governo responsável pela concepção,execução,   coor-

denação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as àreas da 

segurança interna da migração e controlo de fronteiras, da protecção civil e da cooperação policial, 

cabendo-lhe nomeadamente : 

a) Propor, coordenar e execultar as políticas de segurança interna e de protecção civil; 

b) Participar na definição, coordenação e execução da polìtica de segurança nacional; 

c) Elaborar os projectos regulamentação necessàrios às suas àreas de tutela; 

d) Exercer a tutela, administrar e fiscalizar as forças e serviços de segurança de Timor-Leste; 

e) Exercer a tutela, administrar e fiscalizar a Autoridade de Protecção Civil, que integra o Corpo 

de Bombeiros; 

f) Garantir e manter a ordem e tranquilidade públicas; 

g) Assegurar a protecção da liberdade e da segurança das pessoas e dos seus bens; 

h) Zelar pela segurança do património imobiliário e mobiliário do Estado; 

i) Prevenir e reprimir a criminalidade; 

j) Controlar a circulação de pessoas nas fronteiras, a entrada, permanencia, saída e afastamento 

de estrangeiros do teritório nacional; 

k) Controlar as actividades de importação, fabrica, comercialzação, licenciamento, detenção e 

uso de armas, munições e explosivos, sem prejuízo das atribuições próprias de outros do 

Governo; 

l) Regular, fiscalizar e controlar o exercício da actividade de segurança privada; 

m) Fiscalizar a navegação marítima com fins civis; 

n) Prevenir catástrofes e acidentes graves e prestar protecção e socorro ás populações sinistradas 

em caso de incêndios, inundações, desabamentos, terramotos e em todas as situações que as 

ponham em risco; 

o) Desenvolver, em coordenação com outras entidades competentes, programas de educação 

cívica para fazer face a desastres naturais, ou outros provacados pela acção humana, cimen-

tando a solidariedade social; 

p) Coordenar e monitorizar os Conselhos de segurança Municipais; 

q) Promover o desenvolvimento da estratégia de prevenção, mediação e resolução de conflitos 

comunitários; 

r) Promover a adequação dos meíos políciais e acompanhar e inspeccionar a respectiva utiliza-

ção; 

s) Assegurar a manutenção de relações no domínio da política de segurança interna com outros 

países e organizacões internacionais, sem prejuízo das atribuições próprias do Minístério dos 

Negócios Estrangeiros e cooperação, no âmbito dos objectivos fixados para a política externa 

timorense; 

t) Negociar, sob a condução do Presidente da República e do Prímeiro –Minístro e em coorde-

nação com o Mínistério dos negócios Estrangeíros e Cooperação, acordos ínternacionais em 

matérias da sua competência, designadamente no âmbito da segurança interna, investigação 

criminal, migração e controlo de fronteiras e protecção civil; 

u) Coordenar e monitorizar, em coordenação com o Mínistério dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação acções de coperação desenvolvidas por organizaões internacionais, Estados ou 

forças e serviços de segurança de outros países, em apoio ao desenolvimento das suas áreas de 

tutela, no âmbito dos acordos internacionais referidos na alínea interior. 

v) Estebelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo 

com tutela sobre áreas conexas. 
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Estrutura da MINT  

Integram a administração directa do Estado, no âmbito da MINT, os seguintes serviços centrais: 

a) Direcção-Geral dos Serviços Corporativos (DGSC), composta pelas seguintes direcções naci-

onais, que funcionam na sua directa dependência: 

i. Direcção Nacional de Administração e Finanças (DNAF); 

ii. Direcção Nacional de Aprovisionamento (DNAp); 

iii. Direcção Nacional de Planeamento e Orçamento (DNPO). 

b) Direcção-Geral dos Serviços Operacionais (DGSO) composta pelas seguintes direcções naci-

onais que funcionam na sua directa dependência: 

i. Direcção Nacional de Segurança do Património Público; (DNSPP) 

ii. Direcção Nacional de Protecção Civil; 

iii. Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários. 

c) Gabinete de Apoio Jurídico e Técnico; 

d) Gabinete de Inspecção e Auditoria; 

e) Gabinete de Polícia 2030; 

f) Polícia Nacional de Timor-Leste; 

g) Serviço de Migração. 

 

Orçamento 

O Ministério do Interior  tem um Orçamento de 9,902 milhões de dólares para 2016.  

 

 

Perfil de Funcionários 

O Ministério do Interior apresentado para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 1,847 

pessoas, composto por 1,519 funcionários permanentes, 78 cargos de direcção e. A projecção para o 

período de 2016-2018 é de cerca de 250 pessoas.  
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        4        -       4            40        5          45         86           29          115         687        67         754        549        44          593          4              4            8               1,370       149        1,519         

Escalão 1
o -     -     -        2        -       2            34        4          38         54           23          77          630        62         692        356        5            361          4              4            8               1,080       98          1,178         

Escalão 2
o -     -     -        2        -       2            4          1          5           24           6            30          55          5           60          192        39          231          -           -         -            277          51          328            

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        3            -         3            2           -        2            -        -         -          -           -         -            5             -         5                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         2          -        2           3            -         3            -         -        -         1           -         1             -           -         -            6             -         6                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        2            -         2            -         -        -         -        -         -          -           -         -            2             -         2                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 1        1        2          11      3         14          60        8          68         120         31          151         694        67         761        549        44          593          4              4            8               1,439       158        1,597         

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        1        2          1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            2             1            3                

Inspector Geral -     -     -        -     1         1            -       -        -        -         -         -          -            -          1            1                

Diretor Nacional -     -     -        4        2         6            2          -        2           1            1            2            -         -          -            7             3            10              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        2        -       2            18        3          21         33           1            34          7           -        7            -        -          -            60           4            64              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 1        1        2          7        3         10          20        3          23         34           2            36          7           -        7            -        -         -          -           -         -            69           9            78              

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

MINISTÉRIO INTERIOR

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

10                                                260                                              

3                                   -                                   15                                      29                                           102                                       101                                         10                                                260                                              

3                                   -                                   15                                      29                                           102                                       101                                         

-                                               -                                              

2                                  14                                  68                                    151                                       761                                     593                                       8                                                1,597                                        

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual do Ministério do Interior para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifica-

ção 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Alargar e Desenvolver Setor Segurança Interna 
Meta Final: Reforma e Desenvolve o Setor da Segurança 

Programa 1: Programa da Implementação de política de alerta e responde cedo para prevenir e resolver conflitos da comunidade. 
Objetivos específicos: Para minimizar o impacto destrutivo do conflito através do processo de coleta e análise de informações relevantes e melhorar os serviços em cooperação com parceiros nacionais e internacionais no domínio da prevenção de 
conflitos e construção da paz para desenvolver e implementar estratégias apropriadas de prevenção de conflitos. 

Disseminar os serviços da DNPCC e  
Polícia Comunitária para as comuni-
dades. 
 

O público em geral pode conhecer e 
compreender o papel da DNPCC e 
da Polícia Comunitária como parcei-
ra para prevenir e resolver conflitos 
que acontecem no seio da comuni-
dade. 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

6 Municípios (Bobo-
naro, Ainaro, Cova-
lima, Aileu, Vique-
que e Lautem) 

 Líderes comunitários, Juventude 
e comunidades em 6 Municípi-
os(50 Bobonaro, 50 Ainaro, 50 
Covalima, 50 Aileu, 50 Viqueque 
e 50 Lautem)  
- Participantes  (H=150, M=150) 

DNPCC e RNPC   7.3    7.3 

Criar módulo de formação para 
Prevenção e Resolução de Conflitos 

Ter um módulo apropriado de for-
mação para formadores para facilitar 
a formação na área da Prevenção e 
Resolução de Conflitos. 
- Nr. de participantes. 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

500 Manuais da 
formação 

- módulo desenvolvido 
- 500 pessoas participantes 

DNPCC e RNPC   2.8    2.8 

Desenvolver e implementar progra-
mas de educação cívica sobre a 
prevenção de conflitos para 500 
alunos do ensino secundário em 5 
escolas. 

- Nr. de estudantes beneficiários têm 
conhecimento sobre a prevenção de 
conflitos e como gerir bem os confli-
tos. 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

5 Escolas no Muni-
cípio Díli 

500 Estudantes 
(H=250,M=250) 
 

DNPCC e RNPC   6.7    6.7 

Organizar as mediações entre as 
partes em conflito. 

Todas as partes envolvidas no 
conflito têm uma solução para 
resolver o problema. 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

12 Municípios e 
RAEOA 

Comunidades em 12 Municípi-
os e RAEOA   

DNPCC e RNPC   4.5    4.5 

Realizar diálogos comunitários para 
identificar, classificar e avaliar as 
causas dos conflitos em 12 Municí-
pios e RAEOA (Região Administrati-
va Especial de Oe-cusse Ambeno) 

- Causas de conflitos em 12 Municí-
pios e RAEOA (Região Administrati-
va Especial de Oe-cusse Ambeno) 
identificados e providenciar solu-
ções. 
- Nr. de participantes nos diálogos. 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

12 Municípios e 
RAEOA 

Lideres comunitários, Juventu-
de e comunidades em12 
Municípios e RAEOA  
- 650 Participantes (H=325, 
M=325) 

DNPCC e RNPC   6.4    6.4 
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Realizar encontros trimestrais para  
Intensificar a comunicação e ação 
integrada da Rede nacional de 
prevenção de conflitos. 

Atendimento das causas de conflitos 
realizados integralmente entre os 
membros da Rede de Prevenção em 
todo o território. 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

12 vezes num ano Comunidades em 12 Municípi-
os e RAEOA   

DNPCC e RNPC 

  14.2    14.2 

Deslocações trimestrais para super-
visionar e monitorizar os serviços na 
área de prevenção e resolução de 
conflitos nos Municípios e Postos 
Administrativos. 

Serviços supervisionados e monito-
rizados para garantir a eficiência e 
eficácia dos serviços. 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

12 vezes num ano 13 coordenadores e 78 media-
dores Nacionais e Pontos 
Focais da DNPCC em 
12 Municípios e RAEOA 

DNPCC 

  2.2    2.2 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 44.1 

Programa 2: Implementar o Plano de Ação Nacional (PAN) de Resolução Conselho Segurança das Nações Unidas (RSCNU) no. 1325 sobre Mulher, Paz e Segurança. 
Objetivos específicos: Elevar a participação das mulheres no processo de construção da paz e segurança 

Implementação PAN-VBJ para 
Promover Igualdade de Género e 
Minimizar a Violência Doméstica. 

Disseminar informações à comuni-
dade para minimizar violência 
doméstica em todo o território. 

Relatórios do 
(Gab. DGSC) 

 - 240 pessoas DGSC  
 

 21    21 

Disseminar as informações a nível 
nacional e nível comunitário sobre o 
Plano de Ação Nacional (PAN) de 
Resolução Conselho Segurança das 
Nações Unidas (RSCNU) no. 1325 
sobre Mulher, Paz e Segurança para 
nação Timor-Leste. 

- Nr. de pessoas informadas e com 
conhecimento sobre o Plano de 
Ação Nacional da Resolução 
Nações Unidas 1325 (Mulher, Paz e 
Segurança). 

Relatórios do 
DNPCC-MI   

 - 650 participantes  (H=325, 
M=325) 

DNPCC,  RNPC, e 
UN WOMEN 

  20.2    20.2 

Monitorizar e Avaliar a implementa-
ção do Plano de Ação Nacional 
sobre a Resolução das Nações 
Unidas no. 1325 (Mulher, Paz e 
Segurança). 

Plano de Ação Nacional monitoriza-
do e avaliado. 

Relatórios do 
DNPCC-MI 

 - 12 vezes DNPCC   2.9    2.9 

Continuação de contratação 1 con-
sultor para dar assistência no pro-
cesso desenvolvimento PAN RCS-
NU no. 1325 sobre Mulher, Paz e 
Segurança para nação Timor Leste. 

- Consultor contratado para assistir 
no processo desenvolvimento PAN 
RCSNU no. 1325 sobre Mulher, Paz 
e Segurança para nação Timor-
Leste. 

Relatórios do 
DNPCC-MI 

 - 1 DNPCC   12    12 

TOT-Plano Ação Nacional (PAN) 
Resolução Conselho Segurança 
Nações Unidas 1325 Mulher Paz e 
Segurança (RCNSU-MPS) 

Aumentar a capacidade sobre 
Conselho Segurança Nações Uni-
das 1325 Mulher Paz e Segurança 
(RCNSU-MPS).  

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Julho  10 pessoas FDCH        

Disseminação de informação e 
produção de boletins 

- Nr. de boletins informativos produ-
zidos (de 4 em 4 meses)  sobre as 

Relatórios do 
Gab. DGSC 

 810 boletins DGSC   16    16 
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atividades do MI  (Direcções Civis e 
PNTL). 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 72.1 

Programa 3: Cooperação e Coordenação da Linha Externa 
Objetivos específicos: Fortaleceras relações entre instituições, parceiros nacionais e internacionais  

Participação nos encontros bilaterais 
com a Indonésia, outros países da 
Ásia (JMC e SOM) 
 

Participar nos encontros de JMC e 
SOM sobre assuntos de segurança 
na linha fronteira, migração – passe 
fronteira, formação e cooperação na 
área da segurança. 
Participação em encontros de paí-
ses da Ásia e ARF SM, DNPC e 
SNB. 

Relatórios do 
Gab. DGSC 

 - 2 pessoas  DGSC   3    3 

Participação em formações no 
estrangeiro 

- Nr. de participantes em treinamen-
tos em gestão de desastres, gestão 
de emergência e busca salvamento 
urbano, strutural fire figthin, visitas 
oficiais e participação conferencia 
regional da ASEAN. 

Relatórios do 
DNPC 

 - 12 pessoas DNPC   10    10 

Regular, monitorizar, fiscalizar e 
inspecionar os estabelecimentos das 
Empresas Privadas de Segurança 

Apoio Serviços Operacionais 
DNSPP. 
 

Relatórios do 
DNSPP-MI 

12 Municípios 12 Municípios DNSPP   0.7    0.7 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 13.7 

Programa 4: Formação e Capacitação 
Objetivos específicos: Aumentar nível de capacidade do recursos humanos e capacitar as funções com bons resultados 

Formação e capacitação dos funcio-
nários nas áreas operacionais de 
intervenção 

- Nr. de funcionários formados. Relatórios do 
DGSO-MI 

Abril a Junho de 
2016 

- 60  DGSO 
 

  2    2 

Formação profissional (TOT) para 
formadores na área de vigilância e 
alerta, planeamento de emergências 
e Proteção e Prevenção.   

- Nr. de funcionários da DNPC 
adquirirem conhecimento na área de 
vigilância e alerta ou planeamento 
de emergências, proteção e preven-
ção. 

Relatórios do 
DNPC  

 - 30  DNPC CNCO   1.4    1.4 

Formação na área intervenção 
incêndio para funcionário da DNPC 
e DNSPP. 

- Nr. de pessoas com conhecimen-
tos para intervenção incêndios. 

Relatórios do 
DNPC 

 - 50  DNPC   1    1 
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Sensibilização e simulação aos 
estudantes das escolas Secundárias 
e autoridades locais nos Municípios. 

- Nr. de estudantes e autoridades 
locais adquirem conhecimento na 
área de Proteção Civil. 

Relatórios do 
DNPC 

 - 20  CNCO e PC Muni-
cípios 

OGE  0.6    0.6 

Curso língua inglesa.     - Nr. de pessoas formadas. Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Abril  - 40 FDCH   
 

   
 

Formação de Liderança  Formar novas lideranças para atingir 
os bons conhecimentos e desempe-
nho. 

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Abril  - 20 FDCH   
 

   
 

Formação de técnicos administrati-
vos 

Apoio o conhecimento na áreaadmi-
nistrativa 

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Maio  - 30 FDCH   
 

   
 

Formação de técnico gestão de 
escritório 

Apoio o conhecimento na área 
gestão de escritório. 

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Maio  - 30 FDCH   
 

   
 

Formação Prevenção e Resolução 
para Coordenadores Serviços Pre-
venção Municipais 

Apoiar a formação em Prevenção e 
Resolução para Coordenadores 
Serviços Prevenção Municipais para 
capacitar as funções que tinha 
apreendido. 

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Abril  - 12 FDCH   

 

   

 

Formação na área investigação - Nr. de pessoas formadas em 
investigação. 

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Março  - 15 FDCH   
 

   
 

Seminário na área migração  - Nr. de participantes. Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Junho  - 30 
 

FDCH   
 

   
 

Formação para apoio gabinete 
jurídico 

Dar o apoio e conhecimento de lei 
para os funcionários. 

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Agosto - 10 
 

FDCH   
 

   
 

Curso língua inglesa intermédio na 
área migração 

Aprofundar a língua Inglesa e 
aumentar a capacidade.  

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Abril  - 30 
 

FDCH   
 

   
 

Formação básica para guardas 
Segurança Património Público  

- Nr. de guardas seguranças patri-
mónio público formados. 

Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Abril-Junho  - 250 
 

FDCH   
 

   
 

Formação Específica para Grupo 
Operação Intervenção (GOI) Busca 
Salvamento, Desencarceramento, 
Salvamento Marítima, Matérias 
Perigosas, Estruturas Colapsadas  

- Nr. de pessoas formadas. Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Junho, Julho  - 60 
 

FDCH   

 

   

 

Formação especifica para Bombei-
ros dos Municípios 

- Nr. de bombeiros formados. Relatórios do  
FDCH/DNRH-MI 

Abril  - 80 
 

FDCH   
 

   
 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 5 
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Programa 5: Gestão Corrente  
Objetivos específicos: Apoio aos serviços operacionais do Ministério  

Assegurar a fiscalização, inspeção e 
monitorização dos serviços do 
ministério, ao nível central e dos 
municípios  

Monitorização e/ou supervisiona-
mento da atuação dos serviços do 
MI nos municípios de modo a coor-
denar e supervisionar os grupos de 
trabalho por todo o país. 

Relatórios   Deslocações para inspeção, 
monitorização aos municípios 
e serviços realizadas e 

Gab. Ministro 
GDSC DGSO Gab. 
Assessoria GIA  / 
DNRV 
DNAF / DNRH 
DNAp / DNLGP 

  36    36 

Reforçar ações de cooperação 
bilateral com Singapura, Portugal e 
Austrália 

- Encontros com parceiros realiza-
dos 
- Visita a centro formação e gestão 
de emergência e reunião de ativida-
des ARF. 

Relatórios do 
Gab. MI Relató-
rios do DGSO 

 Visitas realizadas com sucesso Gab.Ministro DGSO   30    30 

Assegurar as telecomunicações em 
todos os serviços do ministério 

- O Ministério dispõe de condições 
adequadas ao nível das telecomuni-
cações. 

Relatórios do 
(Gab. MI) e 
Direções 

 Telecomunicações assegura-
das 

Gab. Ministro 
DGSO / Gab. 
Assessoria/ GIA  
DNAF / DNAp 
DNRH /DNLGP 
DNRV / DNPCC 
DGSC 

  174    174 

Manutenção e operação de Veículos 
(essencial para garantir a atividade 
operacional dos serviços do ministé-
rio) 

- Veículos operacionais e em condi-
ções de serviço. 

Relatórios do 
Gab. MI e dire-
ções 

  Veículos mantidos e operacio-
nais 

Gab. Ministro 
DGSC / DGSO  
GIA / DNAF / DNAp 
/ DNRH DNLGP / 
DNRV DNPCC / 
DNAF 

  90    90 

Aquisição e distribuição de material 
de escritório 

Serviços administrativos com o 
material necessário para a realiza-
ção do trabalho. 

Relatórios do 
Gab. MI e dire-
ções 

 Material escritório Gab. Ministro 
DGSC DGSO Gab. 
Assessoria DNAp 
DNRH DNLGP 
DNRV DNPCC 

  73    73 

Aquisição de materiais para ativida-
des correntes 

Gabinete do MI de modo a respon-
der às despesas diárias do Gabine-
te. 

Relatórios do 
Gab. MI 

 Materiais adquiridos Gab. Ministro 
DGSC / GIA 
 DNAF / DNRH 

  10    10 

Manutenção de Equipamentos e 
Edifícios 

Edifícios e equipamentos mantidos 
em condições adequadas. 

Relatórios   Manutenção de edifícios e 
equipamentos 

Gab. Ministro Gab. 
DGSO DNAF / 
DNAp 

  25    25 
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Assegurar as atividades correntes e 
imprevistas necessárias ao bom 
funcionamento do Ministério 

- Ministério dispõe de recursos 
necessários à realização de ativida-
des correntes. 

Relatórios   Serviços operacionais do 
ministério assegurados 

Gab. Ministro 
DGSC / DGSO / 
Gab. Assessoria 
GIA / DNAF/ DNAp 
/ DNRH / DNLGP 
DNPCC 

  186.4    186.4 

Contratar Assistência Técnica - Funcionários temporários, asses-
sorias nacionais e internacionais 
contratados. 

Relatórios do 
(Gab. MI) e 
Direções 
Contratos 

  Gab. Ministro/ GIA  
/ DNAF DNPCC 

  618    618 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 1,242.4 

Programa 6: Aquisição de equipamentos 
Objetivos específicos: Apoio aos serviços do ministério 

Compra de Veículos para apoio 
serviços do Ministério 

- Veículos (motas e carros) adquiri-
dos. 

Relatórios do MI 
e/ou direções 

  DGSC/  DGSO / 
DNAF /  DNRV 
DNAp 

   290 
 

  290 
 

Aquisição de equipamentos de 
informática 

- Desktop, Laptop, UPS, impresso-
ras e outros equipamentos adquiri-
dos. 

Relatórios do MI 
e/ou direções 

 100% DGSC/  DNPCC/  
DGSO/  DNAF/  
DNRV/  DNPCC 
DNAp 

   58   58 

Aquisição de outros equipamentos 
necessários ao funcionamento da 
instituição 

- Equipamentos adquiridos atempa-
damente. 

Relatórios   100% DGSC/  DNAF/ 
DNAp 

   30   30 

Aquisição de mobiliário - Mobiliário adquirido atempada-
mente. 

Relatórios   100% DGSO/  DNAF /  
DNRV /DNAp 

    15   15 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 393 

Programa 7: Apoio ao Serviço Proteção Civil 

Realizar deslocações em todos os 
municípios para supervisionar, 
inspecionar e coordenar o serviço 

- Supervisão, coordenação do 
trabalho, sensibilização, sinalização 
de áreas de risco e entrega relatóri-
os mensais e lista de presenças na 
DNPC. 

Relatórios do 
DNPC 

 50 pessoas DNPC   10    10 

Assegurar os encargos com instala-
ções, comunicações, combustíveis e 
veículos (aquisições e manuten-
ções) 

- Instalações, veículos equipamen-
tos assegurados para o bom funcio-
namento dos serviços. 

Relatórios do 
DNPC 

 Serviços operacionais DNPC / DNAp   226    226 
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Aquisição de equipamentos informá-
ticos, material de escritório e mobili-
ário 

- Serviço administrativo e produção 
de documentos pelo DNPC assegu-
rados. 
- DNPC e corpos bombeiros muni-
cípios devidamente equipados. 

Relatórios do 
DNPC 

 Equipamentos adquiridos DNPC/ DNAp   15 15   30 

Material e Fornecimentos Operacio-
nal 

- Nr. de bombeiros e CNCO que 
recebem rancho.   
- Compra de artigos médicos e de 
espuma (DNPC). 

Relatórios do 
DNPC 

 - 95 
- Materiais adquiridos 

DNPC   215    215 

Realizar serviços operacionais - Comemoração os dias nacionais, 
dias do Bombeiros Timor-Leste e 
UBPLP. 
- Comunicação institucional. 

Relatórios do 
DNPC 

 Serviços operacionais DNPC   16    16 

Contratar assistência técnica - Funcionários contratados. Relatórios do 
DNPC 

 3  DNPC   6    6 

Compra de Veículos para apoio ao 
serviço da DNPC 

- Nr. de veículos adquiridos para  
para CB Maliana e CB de Díli. 

Relatórios do 
DNPC 

 - 1 Auto-Comando e 1 ATP DNPC/ DNAp    105   105 

Equipamentos de comunicação - Equipamentos de comunicação 
adquiridos atempadamente 
- Nr. Repitadoter instalado na área 
de Baucau e nr. carregadores 
telefones. 
- Nr. Telefones fixos adquiridos para 
13 Municípios (DNPC). 

Relatórios do 
DNPC 

 - 100% 
- 1 e 133 
- 13 

DNPC/ DNAp    48   48 

Aquisição de equipamentos operaci-
onais para os Bombeiros 

Aquisição de equipamentos opera-
cional dos Bombeiros (DNPC) – 
motosserras. 

Relatórios do 
DNPC 

 100% DNPC/ DNAp    16   16 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 672 

Programa 8: Apoio à Segurança Património Público    
Objetivos específicos: Proteger e assegurar Património Estado ou Público 

Inspecionar e monitorizar atividades - Deslocação aos 12 municípios 
para inspecionar, monitorizar e/ou 
supervisionar a atuação dos servi-
ços DNSPP. 

Relatório da 
DNSPP 

 - 25 Pessoas DNSPP   7    7 

Assegurar os encargos com instala-
ções, manutenção e operação de 
equipamentos e veículos  

- Serviços de administração e ope-
racionais assegurados. 

Relatórios da 
DNSPP 

 - Serviços operacionais ao 
nível nacional e dos municípios 

DNSPP/ DNAp   105     105 



 

 

 

 

 

Page 355 

 

Contratar pessoal para assegurar a 
segurança património pública e 
assegurar alimentação   

- Nr de pessoas contratadas.  Relatório do 
DNSPP 

 1- 115 pessoas DNSPP    1,876    1,876 

Assegurar o subsídio alimentar dos 
guardas permanentes 

- Nr. de guardas permanentes 
beneficiários. 

Relatório do 
DNSPP 

 - 883 guardas DNSPP   306     
306 

Aquisição de veículos, equipamen-
tos e bens diversos    

- Processos de aprovisionamento e 
aquisição de bens realizados atem-
padamente. 

Relatório do 
DNSPP 

 - Equipamentos adquiridos e 
distribuídos atempadamente  

DNSPP/ DNAp    101   101 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 2,395 

Programa 9: Apoio ao Serviço Migração    
Objetivos específicos: Serviços operacionais do Serviço de Migração assegurados 

Inspecionar e monitorizar atividades, 
incluindo deslocações para encon-
tros bilaterais nos postos de fronteira 

- Chefes e membros do Serviço de 
Migração realizam inspeções de 
trabalho e participam em encontros 
bilaterais.  

Relatórios do SM 
- MI 

1 ano Ações de inspe-
ção e monitoriza-
ção realizadas 

SM   9    9 

Inspeção ao trabalho dos adidos de 
migração e realizar ações de coope-
ração com países parceiros 

Deslocações a Singapura, China, 
Filipinas, Indonésia e Malásia para 
reforço relações de cooperação na 
área Migração.  
- Inspeção de trabalho dos Adidos 
de Migração no estrangeiro. 

Relatórios do SM 
- MI 

1 ano Reforço ações 
cooperação e 
monitorização 
adidos assegura-
dos 

SM   7    7 

Assegurar os encargos com instala-
ções, manutenção e operação de 
equipamentos e veículos 

- Serviços de administração e ope-
racionais assegurados, em Díli e 
nos postos de Fronteira (Citrana, 
Passabe e Atauro) – Equipamentos 
eletrónicos do Sistema BMIS, edifí-
cios nos postos fronteira. 

Relatórios do SM 
- MI 

1  ano Edifícios e equi-
pamentos opera-
cionais 

SM / DNAp  Díli e 
Postos 
Fronteiras 

85    85 

Aquisição de veículos, equipamen-
tos e bens diversos    

- Adquirido 1 viatura, equipamentos 
informáticos e máquinas de leitura 
de passaportes. 

Relatórios do SM 
- MI 

1  ano  SM/DNAp   24 126   150 

Assegurar serviçosoperacionais - Apoio ao serviço de controlo de 
movimentações de cidadãos 
estrangeiros no Território para 
minimizar situações de trabalhado-
res ilegais. 

Relatórios do SM 
- MI 

1  ano Todos municípios SM   5    5 

Contratar Assistência Técnica - Assessor SEF-Portugal 
- IT internacional  

Relatórios do SM 
- MI 

1  ano Assessores e 
serviços contrata-

SM      314       314 
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- Serviços limpeza para apoio servi-
ço de saneamento 

dos 

Assegurar stock de materiais neces-
sários serviços de migração e ali-
mentação para funcionários 

- Produção Vinheta de Vistos (visa 
sticker) e formulários para embar-
que, desembarque e recibos de 
taxas  
- Apoio alimentar para membros 
Migração e necessidades imprevis-
tas 

Relatórios do 
SM-MI 

Todo ano - 250,000 de 
folhas formulários 
- 138 pessoas 

SM  Todo 
Postos 

431    431 

Aquisição de mobiliário para postos 
de fronteira 

- Nr. de camas e colchões adquiri-
dos 

Relatórios do SM 
– MI 

 - 50 e 50 SM    15   15 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 1,016 

Total Ministério do Interior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 5,853.3 
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Polícia Nacional de Timor-Leste - PNTL 

Papel  

A Polícia Nacional de Timor-Leste foi constituída em 27 de Março de 2000, pela Administração 

Transitória de Timor-Leste (UNTAET), em cooperação com as altas entidades do Conselho Nacional 

da Resistência Timorense (CNRT) e Líderes de Timor-Leste, Doadores da Comunidade Internacional, 

ONG, Confissões Religiosas em Timor-Leste. O processo de reestruturação da instituição e do dispo-

sitivo policial visando uma mais efectiva adequação às características da nossa comunidade em socie-

dade foi ditado pelo Decreto-Lei n.º 8/2004, aprovado em 5 de Maio de 2004. Recentemente, a Lei 

Orgânica do Ministério da Defesa e Segurança, de n.º 31/2008 de 13 de Agosto, nos termos do artigo 

40.º estabelece que a Polícia Nacional de Timor-Leste é a Força de Segurança Interna do Estado com 

personalidade jurídica própria, subordinada à Secretaria de Estado da Segurança.  

A Lei mencionada em epígrafe sublinha-se com a Lei fundamental na qual se expressa no artigo 147.º 

da CRDTL, que  a Polícia Nacional de Timor-Leste é uma Força de Segurança cuja Missão é defender 

a legalidade democrática, garantir a segurança das pessoas e bens e salvaguardar os direitos dos cida-

dãos. 

Os trágicos acontecimentos ocorridos no mês de Maio de 2006 trouxeram implicações profundas e 

originaram prejuízos à capacidade da instituição, sendo notória a necessidade de fazer uma revisão da 

estrutura, modificando as linhas verticais e horizontais que tem a ver com a cadeia de comando e hie-

rarquia, surgindo responsabilidades na aplicação prática da disciplina de serviço e da liderança. O 

acordo estabelecido pelo Governo liderado pelo Primeiro-Ministro / Ministro da Defesa e Segurança 

com a UNMIT, através do Representante Especial das Nações Unidas em Timor Leste, (SRSG) reali-

zado no dia 1 de Dezembro de 2006, serve de base fundamental para a reconstituição, reformação, 

reestruturação e desenvolvimento no seio da PNTL. No entanto, este protocolo, necessita de uma revi-

são devido à evolução do desenvolvimento do Plano estratégico da PNTL, acompanhando o do 

Governo da RDTL, sendo que, deste modo, existe uma concordância de desenvolvimento em todas as 

áreas das Instituições Constitucionais, desde o nível Estadual/Governamental, principalmente na 

PNTL, atingindo as necessidades dos Comandos subordinados até a base que é considerada como 

“extremidade aguda da flecha” de desenvolvimento.   

É fundamental continuar com a formação e re-treinamento da PNTL dentro do ano financeiro de 2015 

de forma a defender e garantir a continuidade da legalidade democrática, garantir a segurança de pes-

soas e bens e salvaguardar os direitos dos cidadãos nos termos dos dispostos na Constituição e nas 

leis. 

O Comando Geral da PNTL tem previsto um plano de Acção definido para o ano fiscal de 2015. 

Segundo o programa, iniciará o novo recrutamento destinado a 261 Agentes ao nível de escalão de 

antiguidade de serviços, promoção antecipada e além deste, abrirá o recebimento de novos candidatos 

da PNTL. Em relação aos programas mencionados, torna-se absolutamente indispensável a obtenção 

de um orçamento adequado para a PNTL, com outros fundos complementares relativo ao fundo Con-

solidado de Timor-Leste, sendo assim poderão reflectir as fontes de financiamento necessário para a 

efectividade, eficácia na implementação da missão de todos os dez componentes prioritários existen-

tes que se menciona posteriormente na página seguintes. 

Os três Componentes adicionais virão a ser prioritários, desde que entrem em funcionamento as suas 

actividades de acordo com o plano estratégico definido e para assegurar a distribuição do orçamento 

do Estado em todo o território de Timor-Leste, para apoiar serviços operacionais da PNTL.     
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O Plano Anual de Acção e a Submissão Orçamental para 2015 reflecte um processo orçamental parti-

cipado e responsável. 

No processo da elaboração da Submissão Orçamental, para além de ser considerada a mais alta posi-

ção relevante ao plano de acção da SES, os Departamentos da Administração (Administração e Plane-

amento, Finanças e Orçamento, Logística e Recursos Humanos), os Comandos das Unidades e Distri-

tais, são submetidos e envolvidos directamente na linha de coordenação em contacto directo com as 

populações, são conhecedores das necessidades e aspirações da população, conducentes em matéria 

de segurança e estabilidade em relação com o desenvolvimento socioeconómico do País. 

Desta forma, os recursos financeiros restritos, foram distribuídos criteriosamente de forma a garantir a 

eficiência e a gestão do uso de fundos do Orçamento de Estado tendo sido na medida do possível, 

reflectidas as necessidades e preocupações das diversas áreas operacionais da PNTL incluindo 13 

Comandos Distritais da PNTL. 

Privilegiou-se a Academia da Polícia como responsável pela maioria das actividades de formação da 

PNTL. De facto, apesar do envelope fiscal da PNTL ser limitado, a PNTL prescindiu da parte do seu 

orçamento para valorizar a capacidade da Academia. Por cada dólar orçamentado e aplicado, pretende 

a PNTL que na aplicação da missão que foi empenhada seja capaz de exercer a sua função com a 

máxima eficácia e eficiência no sentido de servir melhor e proteger a população. 

Orçamento 

A Policia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 28,160 milhões de dólares para 2016.  

 

 

Perfil de Funcionários 

A Polícia Nacional de Timor-Leste no período de 2016 tem uma estimativa de agentes da segurança 

cerca de 4,079 pessoas, composto por 3,288 pessoas em áreas não isoladas, 526 pessoas em áreas iso-

ladas, 263 adicional para a nova polícia,  um Comandante Geral e um 2
0
 Comandante Geral. Além dis-

so, a PNTL tem cerca de 73 funcionarios públicos actuais que trabalham na PNTL. 
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Posto 1 2 3 4 5 6 7

Comissario

Superintendente-Chefe 3                               10                

Superintendente 5                               15                

Superintendente-Assitente 7                               5                  14                

Inspector-Chefe 10                             30                24                

Inspector 67                             35                20                -               

Inspector-Assistente 22                             69                4                  

Sargento-Chefe 10                             127              35                -               

1° Sargento 149                           36                5                  

Sargento 133                           487              -               

Agente-Chefe 309                           521              451              

Agente-Principal 75                             18                3                  

Agente 409                           179              1                  

Sub Total Naun Ijoladu (pessoas/Salario) 1,199                       1,507          582             -              -              -              -              

Total Naun Ijoladu (pessoas/salarios) 3,288                       

Policia - Area ijoladu

Posto 1 2 3 4 5 6 7

Comissario 1                               

Superintendente-Chefe

Superintendente 1                               1                  

Superintendente-Assitente 1                  

Inspector-Chefe 4                  1                  

Inspector 6                               4                  

Inspector-Assistente 1                               3                  

Sargento-Chefe 18                1                  2                  

1° Sargento 12                             5                  

Sargento 24                             77                

Agente-Chefe 51                             86                66                

Agente-Principal 9                               4                  

Agente 78                             70                

Sub Total Naun Ijoladu (pessoas/Salario) 183                          271             70               -              -              2                  -              

Total Naun Ijoladu (pessoas/salarios) 526                          

Cargo de Chefia (15% ) Comando Geral

Comissario 2                               

Superintendente-Chefe 13                             

Superintendente 26                             

Superintendente-Assitente 34                             

Inspector-Chefe 57                             

Inspector 136                           

Inspector-Assistente 75                             

Sargento-Chefe 52                             

1° Sargento

Sargento

Agente-Chefe

Agente-Principal

Agente

395                          

Comadante Geral 1                               

2° Comadante Geral 1                               

Adicional PNTL 263                           

Total PNTL (Naun Ijoladu + Ijoladu) 3,814                        

Total  Chefia 395                           

Grand Total 4,079                       

Policia - Chefia Naun ijolanu

DIRECCAO NACIONAL DE ADMINISTRACAO

 

 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        -     -       -         1          -        1           5            3            8            6           4           10          27         21          48           4              2            6               43           30          73              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        4            3            7            6           4           10          20         15          35           -           -         -            30           22          52              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         7           6            13           4              2            6               11           8            19              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        1            -         1            -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            1             -         1                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        -     -       -         1          -        1           5            3            8            6           4           10          27         21          48           4              2            6               43           30          73              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -          -            -          -         -             

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

MINISTÉRIO INSTERIOR (FUNCIONÁRIO CIVIL PNTL)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

-                              -                                 1                                      8                                            10                                       48                                         6                                                73                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                          -                                               -                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

-                                               -                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          
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Plano Anual da Polícia Nacional de Timor-Leste – PNTL para 2016 

 

Programas / Actividades Indicadores de Desempenho Meio de Verifi-
cação 

Base line 
(Data) 

Meta Anual 
 

ER Fontes de 
Financiamento 

Divisão Orçamento de 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento Total  
$  BS          CM  

  
CD 

   
TP  

 

Objetivo Geral : Assegura Defesa, Segurança e Estabilidade Nacional 
Meta Final : Reforma e desenvolve Instituição e concedida ordem publico  

 
Programa 1: Desenvolve Formação técnica e profissional 
Objetivos específicos: Melhorar capacidade técnica e profissional dos membros da PNTL através de formação 

Formação básica para novos recrutas da Polícia no 
Centro da Formação da PNTL. 

- Nr. de novos recrutas da polícia com 
conhecimento e capacidade na área 
física, profissional e de especialidade. 

Relatório do 
CFP, DRH do 
FDCH 

2015: 780 novos 
policias formados.  

320 pss PNTL OGE, FDCH DRH, CFP - 
 

- - -  

Formação  na  área Policiamento comunitária e técni-
ca comunicação para Oficial da polícia suco nos 13 
Municípios. 

Oficial da polícia de Suco tem bom 
conhecimento na interação social e pre-
venção criminal. 

Relatório 
DPCN,CFP do 
FDCH  
 

Em  2015 finaliza-
da   as 442 OPS 
formados..  

442 pss PNTL OGE, FDCH DPCN, 
CFP 

- - - -  

Treinamento para elemento da segurança voluntária 
do suco nos 13 Comando Municípios em Díli. 

A Pessoal da segurança tendo bom 
conhecimento para solução dos proble-
mas e metodologia de pesquisa, analisa, 
responde e avalia (PARA) 

Relatório DPCN 
do FDCH 
 

 
  

130 pss PNTL OGE, FDCH DPCN, 
CFP 

- - - -  

Curso básico e avançado para trânsito e segurança 
rodoviaria código da estrada, investigação, Educação 
cívica, Trânsito, Engenharia Patrulhamento e Escolta 
dos novos membros em Díli. 

Aprofundar os seus conhecimentos no 
serviço de trânsito. 

Relatório de 
DTN, CFP do 
FDCH 

2015: finalizada 
formação 31 pes-
soal trânsito  

100 pss PNTL OGE, FDCH DTRN, 
CFP 

- - - -  

Formação e gestão operacional para sargentos da 
policia em Díli.  

Os Sargentos têm bom conhecimento e 
aperfeiçoamento no serviço operacional 
da polícia. 

Relatório CFP, 
DRH do FDCH 

2015: 50 sargentos 
formados.  

150 pss PNTL OGE, FDCH DRH, CFP - - - -  

Curso TOT certificado II e III aos instrutores CFP em 
Díli 

Formados 15 (M=10/F=5), Já têm habili-
dade e conhecimento na transformação 
da ciência para outros elementos da 
polícia.  

Relatório  CFP, 
DRH do FDCH 

2015: 60 Instruto-
res formados.  

15 pss PNTL OGE, FDCH  CFP - - - -  

Formação para recrutas Agentes policia.  Apoio formação continuação para agentes 
polícia no Rairobo-Atabae. 

Relatório CFP, 
DRH do FDCH 

 260pss PNTL OGE, FDCH CFP, DRH - - - -  

Incentivar os instrutores do Centro da Formação da 
Polícia em Rairobo 

Motivar os instrutores no processo de 
treinamento físico durante 2 meses. 

Relatório CFP, 
DFO do FDCH 

 60 pss PNTL OGE, FDCH DFO, CFP  - - - -  

Formação básica e  avançada  na área  da Inteligência 
em Díli.  
 

Tem conhecimento na área de formação 
(analise, matrics, informação, dissemina-
ção contra informação).  

Relatório CFP, 
SIP do FDCH 

2015: 28 policia 
formados. 

50 pss PNTL OGE, FDCH CFP, SIP - - - -  

Formação do sistema Integrado base de dados em 
Díli. 

Conhecimento apropriado para gerir 
gestão Sistema Integrado na base de 

Relatório de 
DRH, PD.  

 14 pss PNTL 
 

OGE, FDCH/ PD DRH, PD - - - -  
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dados  

Formação de Auditoria básica e continuação aos 
membros da GIG na Indonésia. 

Elevar o conhecimento na área da inspe-
ção e auditoria aos membros da GIG para 
melhor desempenho das suas funções. 

Relatório GIG, 
CFP do FDCH 

2015: 8 policia 
formados. 

12 pss PNTL OGE, FDCH DRH, GIG - - - -  

Curso de IT técnico Indonésia. Ter bom conhecimento para gerir o funci-
onamento do sistema IT e técnico profis-
sional. 

Relatório  IT, 
CFP do FDCH  
 

2015:10 policia 
técnicos formados. 

15 pss PNTL/ Ini-
xindo 

OGE, FDCH DRH, IT da 
Policia 

- - - -  

Formação de Microsoft Management Project aos  
membros DAP e RH na INIXINDO - Indonésia. 

Obtendo conhecimento na operação e 
serviço  técnico no desenho do programa 
de planeamento. 

Relatório DAP, 
CFP DRH do 
FDCH 

 15 pss PNTL/ Ini-
xindo 

OGE, FDCH DRH, DAP - - - -  

Cursos de Informática, Díli Habilitados e tendo conhecimento técnico 
profissional para o melhoramento de 
serviço.  

Relatório DRH, 
CFP do FDCH 

2015: 30 policia 
técnicos formados. 

15 pss PNTL OGE, FDCH DRH, DAP - - - -  

Formação avançada na área de Investigação de 
Droga, Crime Organizado, lavagem de dinheiro, e 
trafico humano em Díli.  

A Polícia da UPF e UPM. Tem conheci-
mentos avançados na identificação de 
substâncias de droga na linha fronteiriça. 

Relatório CFP, 
SICN do FDCH 
 

2015: 60 investi-
gadores formados. 

30 pss PNTL OGE, FDCH CFP, SICN - - - -  

Formação de especialidade aos novos agentes da 
polícia, Díli 

Nr. de policias com conhecimento na 
manutenção da ordem pública  

Relatório 
UEP,UPM,  
UPF do FDCH 

2015: 100 novos 
agentes formados. 

100 pss UEP 
= 50 UPM = 
25 UPF = 25 

PNTL  OGE, FDCH UEP, UPF, 
UPM 

- - - -  

Formação especializada aos efetivos das Unidades 
(UEP, UPM e UPF) de Díli. 

Tendo alta capacidade para assegurar a 
segurança e a ordem pública.  

Relatório 
UEP,UPF, CFP 
do FDCH 
 

2014: 2 Policias 
formados. 

6 pss PNTL OGE, FDCH UEP, UPF, 
UPM 

- - - -  

Estudos nas áreas de Taxologia, Polygraph, Computer 
Forensic, Arson/Fire Investigation, Forensic, Microbiol-
ogy, Serology and Hemogenetics, Forensic Medicine, 
Forensic anthropology, Controlled Substances na 
Indonésia.  

Membros PNTL selecionados para cada 
área . Estudo da ciência especializada 
para gerir serviço da investigação com 
eficiência e eficácia. 

Relatório SICN, 
CFP do FDCH  
 

2014: 2 Policias 
formados na área 
Investigação crimi-
nal.  

10 pss PNTL OGE, FDCH SICN - - - -  

Estudo na especialidade Licenciatura (S1) na área: 
Capitão Barco, Mecanista, Eletricidade, Navegação, 
brigadier harwal kapal e treinamento de Inspetor  idik 
brigadier idik. 

Estudo da ciência profissional para gestão 
do serviço marítimo de modo eficiente e 
eficaz. 

Relatório UPM, 
CFP do FDCH 
 

 15 pss PNTL OGE, FDCH UPM - - - -  

Continuação do estudo para especialidade Licenciatu-
ra (S1) na área; Forensic, criminologia, patologia e 
psicologia nsa Filipinas. 

Formações em áreas cientificas específi-
cas para o serviço policial de modo efici-
ente e eficaz 

Relatório DRH, 
CFP do FDCH 
 

Em 2015 finaliza 
as 7 pessoas 
formados 

5 pss PNTL OGE, FDCH SICN - - - -  

Curso de Língua Portuguesa, Mandarin e Inglês  para 
oficiais  e técnicos da PNTL. E Estudo licenciatura 
Língua portuguesa na UNTL. 

Ter conhecimento e prática de falar outras 
línguas e tradução de documentos. 

Relatório DRH, 
SICN, CFP do 
FDCH 
 

2015: 30 pessoas 
formados  

30 pss PNTL OGE, FDCH SICN, 
DAP, Gab. 
CG 

- - - -  

Treinamento , saxofone (trompet), berlian e senare Para facilitar serviço secção banda músi-
ca PNTL   

Relatório 
DPCN, CFP do 
FDCH  
 

. 5 pss PNTL OGE, FDCH DPCN, 
CFP 

- - - -  

Formação na área  da diplomacia para oficiais PNTL  Já têm superiores no nível oficiais superi- Relatório DRH,   6 pss PNTL/MNEC OGE, FDCH Gab. Rela- - - - -  



 

 

 

 

 

Page 362 

 

que ocupam o cargo como adido de segurança nas 
Embaixadas de Timor Leste. 

ores e Inspetores habilitados na área da 
diplomacia em representação da PNTL no 
estrangeiro. 

CFP do FDCH  
 

ção Inter-
nacional da 
PNTL 

Curso de mestrado para gestão sistema de informação 
e gestão técnico de informação na Indonésia. 

Já têm conhecimento técnico no sistema 
de IT.  
 

Relatório DRH, 
CFP do FDCH  
 

. 2 pss PNTL OGE, FDCH DNA, IT 
Policia 

- - - -  

Curso de especialista (Mestrado) medicina nas áreas 
de Odontologia, Ultrassonografia e Eletrocardiograma 
no estrangeiro. 

Pessoal Médico PNTL tem o conhecimen-
to de especialista no atendimento com os 
clientes. 

Relatório Sec-
ção Saúde, 
CFP do FDCH  

 2 pss PNTL OGE, FDCH Gab. CG 
PNTL/ 
Saúde 

- - - -  

Curso (Licenciatura e Mestrado) gestão liderança na 
ciência  IDN, KIK SESPIM, SESPATI, Psicológico,  
Dr. Especialista medico para oficiais superiores e Sub-
alternos  da PNTL na Indonésia.  

Oficiais superiores da PNTL, na área de 
gestão de liderança e ciência policial.  

Relatório DRH, 
CFP do FDCH  
 

2015: 4 pessoas 
formados 

17 pss PNTL/ POL-
RI 

OGE, FDCH Gab. CG 
Policia 

- - - -  

Estudo científico na academia de auditório. Elevar a capacidade de conhecimento nas 
áreas de inspeção e auditoria 

Relatório DRH, 
CFP do FDCH  
 

 1 pss PNTL/ POL-
RI 

OGE, FDCH GIG - - - -  

Total Orçamento Programa: - - - -  

Programa 2: Fortalecimento Administração 
Objetivos específicos: Desenvolve capacidade da PNTL para gerir recursos humanos, Financeiro, Logística, Informação comunicação e tecnologia (ICT) da PNTL para permite o apoio adequado à atividade de policiamento. 

Recrutamento de pessoal para assistência técnica, 
mecânica e saneamento 

Técnicos civis compostos por: Mecânico, 
Eletricista e Saneamento 

Relatório do 
Dept. Logística 
e DRH  

2014: assessorias 
GNR Portugal 14 
pessoas, técnicas 
mecânica 5 pesso-
as, IT 4 pessoas, 
saneamento 

28 pss PNTL, MFO OGE, FDCH DRH, DFO 1,254 - - - 1,254 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 1,254 

Programa 3: Melhoria do serviço de Administração. 
Objetivos específicos: Para apoio administração logística da pessoal e operação através a aquisição  material, equipamento,  transporte, armas e comunicação. 

Fornecimento de alimentação operacional para 13 
Municípios, Unidades e Comando Geral. 

Apoio logístico suficiente aos membros 
destacados em todo o território na manu-
tenção da ordem pública.  

Relatório do 
Dept. Logística.  

2015:1080 pesso-
as têm alimenta-
ção 

3817 pss  PNTL/ MFO OGE/ BS DFO, DRH 8,650 - - - 8,650 

Aquisição de motorizadas, carros para 13 Comando 
Municipais, Unidades e Comando Geral. E Aquisição 
de  jetsky  e boy  (special Mark) atribuído a  Unidade 
da Polícia Marítima. 

-Aquisição de carros e motorizadas para 
apoio aos serviços operacionais e admi-
nistrativos. E salvaguardar as populações 
nas áreas costeiras. 

Relatório do 
Dept. Logística.  

. 2 Unit veícu-
los 

PNTL OGE/ 
CM 

Coman-
dante 
Geral e 
Segundo 
Coman-
dante. 

- 130 - - 130 

Aquisição de equipamentos de IT (Camera, CCTV 
para  IMS, Server). 
 

Equipamentos de IT suficiente e apoio à 
comunicação da PNTL. 

Relatório do 
Dept. Logistica.  

.  PNTL OGE/ CM Municípios 
e Esqua-
dras. 

- 255 - - 255 

Manutenção e reparação de Viaturas, Motorizadas e 
Rádio de comunicação para Unidades e 13 Comandos 
Municipais. 

Para que haja condições que favorecem e 
apoiam as atividades operacionais da 
PNTL.   

Relatório do 
Depart. Logisti-
ca e Depart. 
Finanças 

.  PNTL OGE/ BS Departa-
mento. 
Logistica, 
Municípios.  

1,305 - - - 1,305 

Aquisição de combustível aos Depart. Unidades no 13 
Municípios. 

Para apoiar diariamente o funcionamento 
dos serviços operacionais da Polícia. 

Relatório do 
Depart. Logísti-

  PNTL OGE/ BS Dept. 
Logistica, 

1,158 - - - 1,158 
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ca e Depart. 
Finanças 

Municipios 
e Esqua-
dras  

Aquisição de combustível para Gerador no Centro 
treinamento Rairobo – Atabae. 

Para apoiar treinamento recrutas agentes 
policia novos. 

Relatório do 
Depart. Logísti-
ca e Depart. 
Finanças 

 520 pss PNTL OGE/ BS Depart. 
Logistica, 
CFP 

5 - - - 5 

Manutenção ao equipamento e escritório Têm  condição e espaço  que suficiente, 
seguro e saudável. 

Relatório do 
técnico MI 

 22 Item PNTL OGE/ BS Depart. 
Logistica 
Aprovisio-
namento - 
PNTL. 

292 - - - 292 

Aquisição de materiais operacionais (fardamento de 
uniforme, Desporto e Acessórios) para Comando 
Geral, Municípios e unidades.  

Demonstra a uniformização e a dignidade 
profissional e atendimento a comunidade. 

Relatório do 
Dept. Logistica.  

 8,000  PNTL OGE/ BS Depart. 
Logistica 
Aprovisio-
namento - 
PNTL. 

238 - - - 238 

Aquisição de materiais e fornecimento de escritório Tendo facilidades adequados para aten-
der situação de segurança que prejudique 
a ordem pública. 

Relatório do 
Dept. Logística.  

  PNTL OGE/ BS Depart. 
Logistica 
Aprovisio-
namento.  

275 - - - 275 

Encargos de instalação Para pagar linha telefone, internet e eletri-
cidades. 

Relatório do 
DFO e Logística 

  PNTL OGE/ BS DFO Apro-
visiona-
mento 
PNTL 

412 - - - 412 

Seguro, Rendas e Serviços Apoio ao serviço vigilância e operação 
nos 12 Municípios e Zona Especial 
Oecusse.  

Idem   PNTL OGE/ BS 13 Munici-
pios, Uni-
dades 
Departe-
mento,. 

18 - - - 18 

Faz de tradução dos documentos relevantes e servi-
ços. (AAP, NOP, QRM, editor, produção revista, etc) 

Apoio serviço tradução para línguas 
portuguesa e inglês;  
 
 

Relatório do 
DFO DAP, Gab. 
Relação publi-
ca. 

  PNTL OGE/ BS DAP, Gab. 
Relação 
publica 

24 - - - 24 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 12,762  

Programa 4: Representação fóruns internacionais  
Objetivos específicos: Desenvolver capacidades dos membros da PNTL e criar laços amizade com Nações Internacionais. 

Participa seminário convenção internacional no 
estrangeiro, Incluindo dia mundial da mulher a relacio-
nado com serviço instituição. 

Melhorar a cooperação entre as policias 
nações amigas ou vizinho. 

Relatório do 
Gab. Relação 
Internacional 

 50 pss PNTL  OGE/ BS Gab. Rela-
ção Inter-
nacional 

42 - - - 42 

Viagem estrangeiro; Gab. Comando Geral; Encontro 
CPLP, Visita cortesia, Gab. 20 Comandante Geral, 
Gab. Inspeção-geral, DPC e SICN 

Melhorar laço amizade e credibilidade à 
PNTL e Nação CPLP e parceiros da 
PNTL. E melhorar conhecimento a sua 

Relatório do 
Gab. Relação 
Internacional 

  PNTL  OGE/ BS Gab. Rela-
ção Inter-
nacional 

127 - - - 127 
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membros através seminários internacio-
nais. 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 169  

Programa 5: Desenvolvimento das Infraestruturas da PNTL 
Objetivos específicos: Desenvolve Infraestrutura básico da PNTL através de Construção, reabilitação e Instalações para apoio serviço da PNTL têm bom condições e digno. 

Construção do novo Edifício de Quartel-Geral da 
PNTL. Incluindo Casa de Guarda, muralhas, ajardina-
mento, drenagem, distribuição de  água e eletricidade. 

Em 2018 a PNTL já tem novo  Quartel-
Geral para que o apoio de serviço seja  
mais seguro e mais digno. 

Desenho, BOQ 
do consultor. 

2014: desenho e 
BOQ e 2015 finali-
za Indemnização 
para comunidades 
afetadas. 

1 = (andar 
cima) 

PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN 

OGE/FI DAP-PNTL  - - - - - 

Construção de casernas e salas de aula no Centro 
treinamento de Rairobo, Posto Administrativo de 
Atabae, Município de Bobonaro. 

Dormitório acessível e adequado aos 
membros femininos e sala de aulas que 
acumula todo o processo de aprendiza-
gem. 

Desenho, BOQ 
do consultor. 

 2 Linha Minite-
rias 

OGE/ PDID DAP- 
PNTL 

- - - - - 

Construção de Quartel do Comando Municipal de Díli, 
Aileu, Liquiça, incluído a Casa de Guardas, muralhas, 
ajardinamento, drenagem distribuição de água e 
eletricidade.  

Comando Municípios em Dili, Aileu, Liqui-
ça e Bobonaro novo edifício favorável 
para dar apoio ao serviço Institucional 
com digno. 

Desenho, BOQ 
do consultor 

2015: desenho 
detalhado 

3 PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN 

OGE/FI DAP- 
Municipios. 

- - - - - 

Construção novos postos para Unidade de Polícia 
Marítima (UPM); Com, Lore, Batugade, Oecusse, Suai 
loro, Betano, Beaço e Cairabela. 

Posto Polícia Marítima suficiente para 
detetar os movimentos ilícitos nas áreas 
costeiras. 

Relatório dos 
técnicos MI 

Finaliza levanta-
mento.  

8 PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN 

OGE/FI DAP- 
Unidades 
Policia 
Martima 
(UPM). 

- - - - - 

Construção de barreiras e Piscina para UPM em Díli.  O lugar mais seguro para o treinamento 
básico dos novos membros da UPM antes 
de entrar e conhecer o mar. 

Relatório técni-
co MI 

Em 2015 finalizada 
desenhos e BOQ 

2 Linha Minite-
rias 

OGE/ PDID DAP-UPM - - - - - 

Construção de novos postos para Unidade Polícia 
Fronteira (UPF); Kila, Atus, Holbelis, Fatululik, Alto 
Lebos, Quibiselo, Pistana, Malelat e Beili. 

Número de posto de polícia fronteira 
terrestre para detetar os movimentos 
ilegais na fronteira territorial de Timor 
Leste 

Relatório técni-
co MI 

 9  PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN 

OGE/FI DAP- 
Unidades 
Policia 
Fronteiras 
(UPF). 

- - - - - 

Construção torre rádio comunicação no Municípios Para melhorar apoio serviço radio comu-
nicações 

Relatório técni-
co MI 

2015 finalizados 
desenhos e BOQ  

5 Item PNTL , ADN, 
MOP 

OGE/ CD Municipios 
e Unidades 

- - - - - 

Construção de postos polícia suco (PPS) nos 13 
Municípios  
 

Posto Policia Suco na área rurais para 
fazem atendimento e proteção da comu-
nidade. 
 
 

Desenho, BOQ 
do consultor 

2015 finalizados 
desenho detalha-
do, BOQ do Con-
sultor 

128 PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN/ Linha 
Ministerial 

OGE/FI DAP- 
Municipios 
e Esqua-
dras. 

- - 8 - 8 

Construção novo bairro de Polícia para Municípios de 
Covalima, Bobonaro, Viqueque,  

Bairros de polícia adequados para facilitar 
os membros e atendimento de serviço. 

Relatório do 
técnico MI 

 3 PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN/  

OGE/FI DAP- DFO, 
Municípios 

- - - - - 

Construção de novas Esquadras em Batugade, Mau-
bisse e Suai Vila  

Lugar adequado e atendimento com a 
comunidade. 

Relatório do 
técnico MI 

Em 2015 finalizada 
desenhos e BOQ 
do técnico. 

3 Linha Minite-
rial 

OGE/ PDID DAP- 
Esquadras 

- - - - - 

Reabilitação de Esquadras antigas de Bazartete, Alas, Facilita caserna para membros da Policia Relatório do  4 Linha Minite- OGE/ PDID DAP- - - - - - 
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Viqueque vila e  Hatulia .  que fazem serviço no terreno. técnico MI rias Esquadras 

Melhoramento Infraestrutura Centro formação de 
Rairobo. 

Têm condição e espaço suficiente, seguro 
e saudável. 

Relatório do 
técnico MI 

 2 Linha Minite-
rias 

OGE/ PDID DAP- 
Esquadras 

- - - - - 

Construção de muralhas, Ajardinamento, e saneamen-
to de água potável para Centro Formação Policia no 
Município de Viqueque. 

Há condições seguras e saudáveis Relatório do 
técnico MI 

 1 PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN/  

OGE/FI DAP- 
Municipios 

- - - - - 

Construção novas casernas para Esquadras nos 
Postos Administrativos  
 

Há condições de alojamento e favorável 
aos membros afetados pela transferência 
de um lugar para outro em missão de 
serviço. 

Relatório do 
técnico MI 

 21 PNTL,  
MI,  
MOP, ADN,  
CAN/  

OGE/FI DAP- 
Esquadras 

- - - - - 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 8  

Programa 6: Desenvolve serviços operacionais 
Objetivos específicos: Melhorar qualidade de serviço  da PNTL através encontros, avaliação  serviço e  monitorização. 

Ação de monitorização e avaliação para progresso 
físico e não físico dos projetos da PNTL em cada 
trimestral.  

Verificar o  progresso do  programa e sua 
a implementação  no terreno  e relatar ao 
Governo. 

Relatório tri-
mestral  

 10 PNTL OGE/BS DAP-
Tecnica MI 

10 - - - 10 

Efetuar coordenação a nível General e a nível Unida-
des com  F-FDTL sobre  a situação  segurança inter-
na. 

Manter boa cooperação para assegurar a 
segurança dos cidadãos. 

Minutos do 
Gab. CG 

 100 PNTL OGE/BS DAP-
Tecnica MI 

10 - - - 10 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 20  

Programa 6.1: Reforma e desenvolve Legislação 
Objetivos específicos: Melhorar capacidade  dos membros da policia  através do reforço da implementação  da Lei Orgânica da PNTL, estatuto pessoal, regulamento interno e normas organização e procedimentos (NOP). 

Cria equipa socialização novo Decreto-Lei Orgânica 
da PNTL foi aprovado pelo Ministro do Interior.    

- Decreto-Lei Orgânica da PNTL criado, 
numa Lei que corresponde ao serviço 
operacional no terreno 

Relatório do 
gab. 2 0 

Comandante 
Geral  

2015: finalizada 
revisão Decreto-
Lei Orgânica da 
PNTL, Decreto-Lei 
Disciplinar da 
PNTL, Lei Estatuto 
Pessoal, Lei Pro-
moção da PNTL. 

500 PNTL, MI OGE/ BS Equipa 
revisão da 
PNTL. 

12.5 - - - 12.5 

Criar uma equipa para revisão de normas da organi-
zação e procedimentos (NOP).  

Já existem instruções para facilitar os 
serviços da PNTL 

Relatório do 
DAP  

 20  PNTL, MI OGE/ BS DAP, 
Equipa 
revisão Lei 
da PNTL. 

12.5 - - - 12.5 

Socialização Decreto-Lei Estatuto pessoal e Decreto-
Lei disciplinar da PNTL. 

-  Decreto-Lei para garantia funcionamen-
to serviço aos membros da PNTL.  

Relatório da 
equipa jurídica  

 500  PNTL, MI OGE/ BS DAP, 
Equipa 
revisão Lei 
da PNTL. 

12.5 - - - 12.5 

Elaborar regimento especial do gabinete relações 
internacionais. Regimento ao serviço feminino. 

Têm regimento próprio para regularizar o 
serviço polícia internacional. E serviço 
policia feminina. 

Relatório da 
equipa jurídica  

 20  PNTL, MI OGE/ BS DAP, 
Equipa 
revisão Lei 
da PNTL. 

12.5 - - - 12.5 

Total Orçamento Programa: $ 50 

Programa 6.2: Serviço policiamento comunitário.  
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Objetivos específicos: Visibilidade, Envolvimento e Profissionalismo Serviço Policiamento através de Patrulhamento e responder a acidentes e incidentes. 

As Esquadras, Distritos, UPF, UPM e UEP fazem patru-
lhas de motorizada, barco/lancha, carro e a pé no meio 
das comunidades.  

Para prevenir qualquer ação violenta 
que pode surgir. Já se identificam as 
áreas em risco de conflitos e bom 
reconhecimento do terreno. 

Relatório do 
Unidades  

 2,000 PNTL OGE/ BS Municípios, 
Unidades, 
Esquadras. 

60 - - - 60 

Colocação de Polícias nos Postos de Polícia nos Sucos 
em áreas remotas e rurais. E colocação de oficiais de 
policia nos sucos (OPS) como oficial de ligação. 

Já existe número de Polícias efetivos 
para responder a exigência da Comu-
nidade no terreno. 

Dados do 
DPCN  

 442 PNTL OGE/ BS Comando 
Geral, 
Municipios, 
Unidades, 
Esquadras. 

60 - - - 60 

As Polícia nos Municípios, Posto Administração e Unida-
des fazem encontros comunitários com grupos de lide-
rança Comunitária, Negociantes, Juventude, NGOs e 
Igreja. As Policias nos Municípios, Posto administração e 
Unidades costumam fazem visitas às escolas, Sucos e 
aldeias. 

Amizade entre a Polícia e Comunida-
de. 
Confiança das Comunidades na poli-
cia. 
 

Dados do 
DPCN  

 500 PNTL OGE/ BS Municipios, 
Unidades, 
Esquadras. 

60 - - - 60 

Recolha dados demográficos através da polícia que visita 
a comunidade de casa em casa. 

A Comunidade pode ter acesso a 
informações para se afastar dos confli-
tos. 

Relatório do 
DPCN  

 50. 000  PNTL OGE/ BS Municipios, 
Unidades, 
Esquadras. 

60 - - - 60 

Dissemina informações sobre a prevenção de crimes 
através de jornais, media eletrónica, panfletos, stiker e 
brochuras. 

A Comunidade pode ter acesso a 
informações para se afastar dos confli-
tos. 

Relatório do 
DPCN  

 500 PNTL OGE/ BS Municipios, 
Unidades, 
Esquadras. 

50 - - - 60 

Recrutamento de novos agentes da Polícia.  
 
 

Para corresponder ao número previsto 
no PE da PNTL relacionado com a 
visibilidade na comunidade. 

Relatório do 
CFP baseia de 
dados do DRH  

 520 pss PNTL OGE/ BS DRH, CPF 50 - - - 50 

Total Orçamento Programa:       $ 350  

 Programa 6.3: Serviço trânsito e rodoviário  
Objetivos específicos: Fazem serviço trânsito e segurança rodoviária com eficácia e eficiência 

Exercer nas áreas que têm mais tráfego durante as horas 
de ponta.  

Pode minimizar o número de acidentes 
no terreno. 
Os condutores já têm conhecimento 
dos sinais de trânsito e cumprem as 
regras. 

Relatório do 
Dept. Transito 

 500 PNTL OGE/ BS DTRN. 20.7 - - - 20.7 

Fazer visita às escolas a fim de educar os estudantes 
para respeitarem os sinais de trânsito e cumprir as leis de 
trânsito.  

As Estudantes já  têm  conhecimento 
dos sinais de trânsito e podem cumprir 
as leis que existem. 
 

Relatório do 
Dept. Transito 

 100 PNTL OGE/ BS DTRN. 20.7 - - - 20.7 

Promover cumprimento das regras de trânsito e seguran-
ça rodoviária, educar a comunidade para o uso de capa-
cete, cinto de segurança, carta de condução e outros 
documentos.  

A comunidade já tem conhecimento 
dos sinais de trânsito e podem cumprir 
as leis que existem. 
 

Relatório do 
Dept. Transito 

 500 PNTL OGE/ BS DTRN. 20.7 - - - 20.7 

Total Orçamento :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 62  
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Programa 6.4: Prevenção criminal, Investigação e Serviço informação.  
Objetivos específicos: Mantém capacidade comando para responder ao crime, integração serviço informação e estabelece ligação entre  PNTL e Ministério Publico. 

Fazer vigilância, fiscalização e prevenção de contra 
bando/negócios ilegais no mar e fronteira terrestre.  

A Comunidade já pode viver numa 
situação de paz. 
Proteção das riquezas marítimas e 
terrestres do Estado.  

Relatório do 
UPF, UPM  

 700 PNTL OGE/ BS SICN,SIP 20 - - - 20 

Intervir em situações de violência complexa e infiltração 
de crimes organizados.  

Idem Relatório do 
UEP  

 600 PNTL OGE/ BS SICN,SIP 20 - - - 20 

Dar segurança às principais instalações públicas, eventos 
importantes e proteção para as altas entidades.  

Proteção das instalações importantes 
garantida. 
 

Relatório do 
UEP  

 500 PNTL OGE/ BS SICN,SIP 20 - - - 20 

Processar e investigar crimes e envio para o tribunal.  Apresentar autores de crimes ao tribu-
nal para fins de julgamento. 

Relatório do 
SICN  

 1,200 PNTL OGE/ BS SICN,SIP 20 - - - 20 

Integrar os serviços de informação da Polícia na linha de 
todos Policiais. 

Serviço eficaz e eficiente  Relatório do 
SIP  

 50  PNTL OGE/ BS SICN,SIP 20 - - - 20 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 100 

Total Orçamento PNTL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 14,767 
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Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico 

Papel 

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico é o órgão central do Governo responsável 

pela concepção, coordenação e avaliação da  política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, 

para as áreas de promoção do desenvolvimento económico social do País, através do planeamento 

estratégico e integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, assumindo responsabi-

lidades específicas sobre a implementação do Plano Estratégico. 

Prioridades da Instituição : 

1. Definição de directrizes, supervisão,  e coordenação das políticas e programas integrantes no 

Ministério no âmbito do plano e investimento estratégico ; 

2. Gestão efectiva, eficaz e responsável do Sector Privado, e fortalecimento institucional da 

CAN ; 

3. Desenvolvimento de RH em Timor-Leste e reforços de sistema e guia de serviços; e mapea-

mento/diagnóstico Nacional dos RH; 

4. Supervisão e monitorização periódica da implementação de projectos de infra-estrutura do 

governo; gestão e implementação do PNDS; 

5. Completar matérias escolares no território, em cooperação com o ME; 

6. Avaliação dos projectos ; 

7. Implementação da plataforma de desenvolvimento sub-regional integrado entre Timor-Leste, 

Leste da Indonésia e Norte da Austrália. 

 

Orçamento 

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico tem um Orçamento de 35,275 milhões de 

dólares para 2016. 
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Perfil de Funcionários 

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico apresenta para 2016 uma estimativa de força 

de trabalho de cerca de 129 pessoas, composto por 23 funcionários permanentes, 12 de cargo de 

direcção e chefia e 3 vagas em processo de recrutamento. A projecção para o período de 2016-2018 é 

de cerca de 81 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     1        1          -     -       -         5          -        5           5            5            10          3           3           6            -        1            1             -           -         -            13           10          23              

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        2            3            5            3           3           6            -        1            1             -           -         -            5             7            12              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         3          -        3           3            2            5            -         -        -         -        -         -          -           -         -            6             2            8                

Escalão 3
o -     1        1          -     -       -         2          -        2           -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            2             1            3                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         5          5          10         -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            5             5            10              

Total forca de trabalho actuais 2        2        4          1        -       1            10        7          17         6            7            13          4           5           9            -        1            1             -           -         -            23           22          45              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        1        2          -     -       -         -       1          1           -         -         -          -            1             2            3                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional 1        -     1          1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            2             -         2                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         -       1          1           1            -         1            1           1            -          -            2             1            3                

Chefe da Secção -        -         -        -          2            2            -         2           2            -          -            -          4            4                

Total Cargo de Direção e Chefia 2        1        3          1        -       1            -       2          2           1            2            3            1           2           3            -        -         -          -           -         -            5             7            12              

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATEGICO (MPIE)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

4                                  1                                    19                                    13                                         9                                         2                                           -                                             48                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

-                                -                                   2                                        -                                          -                                        1                                             -                                               3                                                 

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

-                                               81                                               

-                                4                                      41                                      20                                           8                                           8                                             -                                               81                                               

-                                4                                      41                                      20                                           8                                           8                                             
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Plano Anual do Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desempe-

nho 
Meio de Verificação 

Baseline 
(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Gabinete do Ministro – Direção Geral de Gestão Administrativa – Unidade de Planeamento Integrado 

Programa 1: Melhoria da qualidade dos serviços do MPIE 
Objetivos específicos: Modernização, eficiência e cumprimento das regras e princípios da administração pública 

Atividade 1: Assegurar a administração, 
aprovisionamento e gestão patrimonial;  

- Número de equipamentos e 
materiais que são objeto de 
manutenção e aquisição 

Relatórios trimestrais de evolução 
física e relatórios de execução 
orçamental 

 

 
10 a 20 contra-
tados e 16 funci-
onários desem-
penham as suas 
funções de modo 
eficiente e eficaz 

MPIE   DGGA 

1,568 20 

   

Atividade 2: Assegurar a gestão dos 
recursos humanos 

- Número de assessores 
contratados 

Relatórios trimestrais de evolução 
física e relatórios de execução 
orçamental 

 MPIE  DGGA    

Atividade 3: Assegurar a inspeção e 
auditoria 

- Numero de auditorias inter-
nas realizadas 
 

Relatórios trimestrais de evolução 
física e relatórios de execução 
orçamental 

 MPIE  DGGA    

Atividade 4:   Assegurar a prestação de 
assessoria jurídica 
 

- Número de pareceres jurídi-
cos realizados 

Relatórios trimestrais de evolução 
física e relatórios de execução 
orçamental 

 MPIE  DGGA    

Programa 2: Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento   
Objetivos específicos: Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público anuais e plurianuais 

Atividade 1 – Elaboração de estudos, 
pareceres e análises sobre áreas priori-
tárias de investimento 

Número de propostas de 
investimento avaliadas 
 

Relatórios de progresso  50 avaliações UPI FI       

Programa 3: Implementação dos projetos de instalação da fibra ótica submarina  
Objetivos específicos: Melhoria na qualidade, velocidade e segurança dos serviços de banda larga para melhor prestação de serviços governamentais, incluindo a saúde, a educação e a segurança, e desenvolvimento do setor privado em vários 
setores, incluindo o comércio, o turismo e a agricultura 

Atividade 1 – Desenho e construção da 
fibra ótica submarina 

Percentagem da construção 
da fibra ótica submarina 
 

Relatórios de progresso  50% UPI  FI       

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 1,588 
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Agência de Desenvolvimento Nacional 

Objetivo Geral 1: Conceber, coordenar, executar e avaliar a política definida e aprovada pelo Conselho de Ministros no que respeita à avaliação, gestão, monitorização e fiscalização de projetos de capital de desenvolvimento  
Meta Final: Promover o desenvolvimento económico nacional, nomeadamente ao nível dos municípios e postos administrativos 
Indicador de Prestação de Serviços: Número de projetos implementados e fiscalizados 

Programa 1: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Distrital (PDID) 
Objetivos específicos: Adjudicar, implementar e recomendar a pagamento os projetos básicos de infraestruturas necessários ao desenvolvimento económico, de 12 municípios, particularmente em áreas rurais que apresentam um baixo nível de 
desenvolvimento e serviços 

Atividade 1: Dependente das propostas 
recolhidas e submetidas à A.D.N pelo 
CDD/MAE, em coordenação com esta 
entidade, para adjudicar os novos contra-
tos dos projetos de infraestruturas básicas 
nas várias áreas (ex.: estradas rurais, agua 
e saneamento, valetas, drenagem, canais 
de irrigação, pontes, etc., com um orça-
mento de US$ 500,000) 

Número dos novos 
contratos adjudicados 
em cada município, 
particularmente em 
áreas rurais que apre-
sentam um baixo nível 
de desenvolvimento e 
serviços 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016. 

- PDID implementa-
do desde 2010 
 
- Em 2015, 81 con-
tratos foram adjudi-
cados 

- Pelo menos 3  novos 
contratos do PDID  
serão adjudicados em 
cada município, recor-
rendo a 42 funcionári-
os locais 

ADN  Dep. PDID 
 

146 

 23   

Atividade 2: Avaliar a razoabilidade do 
custo dos projetos do PDID 2016 
 

Número de novos 
contratos adjudicados 
em cada município, 
particularmente em 
áreas rurais que apre-
sentam um baixo nível 
de desenvolvimento e 
serviços 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

- Em 2015, 81 con-
tratos foram adjudi-
cados 

- Pelo menos 3  novos 
contratos do PDID  
serão adjudicados em 
cada município, recor-
rendo a 42 funcionári-
os locais 

ADN   Dep. PDID     

Atividade 3: Acompanhar a implementa-
ção dos projectos do PDID, através de 
inspeções regulares, incluindo conclusão 
dos projetos de 2015 
 
 

- Número de inspeções 
realizadas por cada 
projeto  
- Número de projetos 
de 2015 concluidos 
- Número de  novos 
projetos implementa-
dos  

Relatório trimestral, 
semestral e anual  
2016 

- Em 2015, mais de 
1000 inspeções 
realizadas em  81 
projetos 

- Pelo menos 5 inspe-
ções a realizar por 
cada projeto de PDID, 
incluindo os projetos já 
existentes (2015) e os 
novos projetos  de 
2016 
- Os 81 projetos de 
2015 serão concluídos; 
a implementação de 
60% dos projetos de 
2016 será acompa-
nhada, recorrendo a 42 
funcionários locais 

ADN   Dep. PDID 146    146 

Atividades 4: Recomendar os pagamen- Número de pagamen- Relatório trimestral, Em cada ano, foi Pelo menos 5 paga- ADN   Dep. PDID 146    146 
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tos com base nos relatórios de inspeção 
 
 

tos efetuados por cada 
projeto 

semestral e anual 
2016 

recomendado até 
80% do pagamento 
de cada projeto 

mentos efetuados por 
cada projeto, envol-
vendo um total de 66 
funcionários 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 438 

Programa 2: Objetivos de Desenvolvimento Milénio (MDG)-Suco  
Objetivos específicos: Reordenamento das populações rurais para melhorar a qualidade habitacional de pessoas vulneráveis 

Atividade 1:  
Coordenar reuniões com as partes rele-
vantes (ex.: Chefes de Sucos, Administra-
dores dos Municípios, MSS, MAE) para 
conceptualizar e socializar um novo meca-
nismo de implementação do programa  

- Número de reuniões 
de coordenação e 
socialização realizadas  
 
- Números de docu-
mentos de conceptuali-
zação desenvolvidos 
 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

 Realizadas pelo menos 
3 reuniões de coorde-
nação e 2 reuniões de 
socialização com as 
partes relevantes, 
envolvendo 6 funcioná-
rios locais e 2 técnicos 
superiores 

MPS  Dept. MDG-
Suco 

116    116 

Atividade 2: Realizar reuniões com as 
partes relevantes (ex.: Chefes de Sucos, 
Administradores dos Municípios, MSS, 
MAE), para identificar novos terrenos e 
desenvolver o desenho para construção de 
novas localidades habitacionais nas áreas 
rurais 

- Número de novos 
terrenos identificados 

Relatório trimestral, 
semestral  e anual 
2016 

MDG foi iniciado em 
2011 e, desde então, 
foram construídas 
3,649 casas préfa-
bricadas 

Realizadas pelo menos 
3 reuniões de coorde-
nação e 2 reuniões de 
socialização com as 
partes relevantes, 
envolvendo 6 funcioná-
rios locais e 2 técnicos 
superiores 

ADN   Dept. MDG-
Suco 

66    66 

Atividades 3: Iniciar encontros com partes 
relevantes (ex.: beneficiários, Chefes de 
Sucos, Administradores dos Municípios, 
MSS, Departamento de Terras e Proprie-
dades, MAE) para a socialização do novo 
mecanismo de implementação em 12 
municípios 

- Número das sociali-
zações realizadas para 
as comunidades 

Relatório trimestral 
semestral  e anual 
2016  

 Pelo menos 2 reuniões 
de socialização reali-
zadas em cada muni-
cípio, envolvendo 6 
funcionários locais e 2 
técnicos superiores 

ADN   Dept. MDG-
Suco 

66    66 

Atividades 4: Monitorizar regularmente a 
construção física de novas localidades 
adicionais nas áreas rurais, a serem entre-
gues às comunidades identificadas   

- Numero de casas 
construídas 
- Número de comple-
xos desenvolvidos  

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

Até 2015, 3,649 
casas préfabricadas 
serão construídas  

Pelo menos uma nova 
localidade habitacional 
estabelecida, envol-
vendo 6 funcionários 
locais e 2 técnicos 
superiores 

ADN   Dept. MDG-
Suco 

66    66 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 314 
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Programa 3: Reabilitação do Património Comunitário (KTI) 
Objetivo específico: Prestar incentivo financeiro à comunidade e fortalecer a coesão social 

Atividade 1 Coordenar com os Ministérios 
de Educação, da Saúde e outros ministéri-
os relevantes, assegurando a conclusão 
dos projetos de reabilitação das escolas e 
instalações de saúde cuja implementação 
foi iniciada em 2015 
 

- Número de reuniões 
realizadas 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016  

 - 246 projetos concluí-
dos e entregues às 
comunidades (158 de 
Educação e 88 de 
Saúde) - Realizada 
pelo menos uma reu-
nião de coordenação 
por cada ministério, 
Educação e Saúde, 
envolvendo 42 funcio-
nários locais 

ADN   Dep. PDID 146    146 

Atividade 2: Inspecionar os projetos de 
reabilitação das escolas e das instalações 
de saúde  e emitir os seus pagamentos    
 

- Número de inspeções 
realizadas por cada 
projeto 
- Número de relatórios 
de inspeção emitidos 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016. 

- Foram realizadas 
mais de 1,000 inspe-
ções e respetivos 
relatórios  

- Realizadas pelo 
menos 4 inspeções e 
respetivos relatórios 
para posterior paga-
mento de cada projeto 
(42 funcionários locais 
envolvidos) 

ADN   Dep. PDID 276    276 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 422 

Programa 4: Implementação dos Projetos Especiais sob o controlo direto da ADN 
Objetivo específicos: Responder às necessidades urgentes do Governo e da comunidade, conforme decisão do Ministro do MPIE e/ou do Conselho de Ministros 

Atividade 1: Avaliar a razoabilidade de 
custo de Projetos Especiais conforme a 
decisão do Ministro do MPIE e/ou do 
Conselho de Ministros 
 
 

- Número de propostas 
avaliadas 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

10 projetos especiais 
avaliados e adjudi-
cados, de acordo 
com instruções do 
Ministro, em 2015 

- Avaliados pelo menos 
3 Projetos Especiais, 
em termos de custos e 
requisitos técnicos, 
envolvendo 6 funcioná-
rios locais e 3 técnicos 
superiores 

ADN   Dept. de 
Verificação 
de Custos 

66  3  69 

Atividade 2: Adjudicar os contratos dos 
Projetos Especiais da ADN 
 
 

- Número de contratos 
adjudicados    

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

- Adjudicados 10 
projetos especiais, 
sob instruções do 
Ministro, em 2015 

- Adjudicados pelo 
menos 3 projetos 
especiais, envolvendo 
6 funcionários locais e 
3 técnicos superiores 

ADN   Dept. de 
Verificação 
de Custos 

66    66 

Atividade 3: Acompanhar a implementa-
ção dos Projectos Especiais através da 
sua inspeção regular e da recomendação 
de pagamentos 

- Número de projetos 
especiais implementa-
dos  
- Número de inspec-

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

- Realizadas 3  
vistorias por cada 
projeto especial, em 
2015 

- Implementados pelo 
menos 3 projetos 
especiais  
- Realizadas 5 inspe-

ADN   Dept. de 
Verificação 
de Custos 

101    101 
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ções realizadas por 
cada projeto especial   

ções por cada projeto, 
envolvendo 10 funcio-
nários locais, 8 técni-
cos superiores 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 233 

Programa 5: Verificação prévia, inspeção e recomendação dos projetos de infraestruturas do Estado (custos, desenhos e especificação técnica) 
Objetivo específicos: Garantir que Timor-Leste possui infraestruturas básicas com qualidade a custo razoável 

Atividade 1: Avaliar a razoabilidade de 
custo de projetos de edificação, pontes, 
estradas, irrigação, proteção de cheias, 
eletricidade, etc 

- Número de propostas 
avaliadas antes da sua 
implementação 

Relatório trimestral 
e Relatório anual 
2016 da A.D.N. 

- Avaliadas todas as 
propostas dos minis-
térios  

- Avaliadas pelo menos 
5 novas propostas, 
envolvendo 14 funcio-
nários locais e 3 téni-
cos superiores  

ADN   Dept. de 
Verificação 
de Custos 

106    106 

Atividade 2: Avaliar o desenho e termos 
de referência de projetos de edificação, 
pontes, estradas, irrigação, proteção de 
cheias, eletricidade, etc.   

- Numero de desenhos 
e termos de referência 
avaliados 

Relatório trimestral 
e Relatório anual 
2016 da A.D.N. 

- Todos os termos de 
referência foram 
avaliados e reco-
mendados 

- Avaliados pelo menos 
5 termos de referência, 
envolvendo 14 funcio-
nários locais e 3 técni-
cos superiores 

ADN   Dept. de 
Verificação 
de Custos 

106    106 

Atividade 3: Inspecionar os projetos de 
edificação, pontes, estradas, irrigação, 
proteção de cheias, eletricidade, etc em 
todo o território de Timor-Leste e emissão 
dos seus relatórios de Inspeção  

- Número de Inspeções 
realizadas por cada 
projeto 

Relatório trimestral 
e Relatório anual 
2016 de A.D.N. 

- Realizadas pelo 
menos 5 inspeções 
aos projetos, con-
forme a solicitação 
de pagamentos  

- Realizadas pelo 
menos 5 inspeções por 
cada projeto dos minis-
térios, envolvendo 62 
engenheiros locais e 
14 técnicos superiores 

ADN   Dept. de 
Estradas e 
Pontes e 
Edifício 
Público 

156    156 

Atividade 4: Recomendar os pagamentos 
de projetos após inspeção e emissão do 
relatório de inspeção 
 
 

- Número de pagamen-
tos efetuados por cada 
projeto 

Relatório trimestral 
e Relatório anual 
2016 de A.D.N. 

- Relatórios de 
inspeção emitidos 
por cada inspe-
ção/vistoria 

- Efetuados pelo 
menos 5 pagamentos 
por cada projeto dos 
ministérios, envolven-
do 62 engenheiros 
locais e 14 técnicos 
superiores 

ADN   Dept. de 
Estradas e 
Pontes e 
Edifícios 
Públicos 

156    156 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 524 

Programa 6: Fortalecimento da capacidade institucional e dos sistemas internos da ADN 
Objetivo específicos: Reforçar a qualidade profissional, controlo e funcionamento institucional da A.D.N. 

Atividade 1: Realizar formação na área de 
gestão, administração do programa e 

- Número dos funcioná-
rios que participaram 

- Relatório sobre os 
resultados dos 

Funcionários da 
A.D.N. participam 

Pelo menos 30 funci-
onários participam 

ADN   Dept. de 
RH 

36    36 
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projetos 
 
 

na formação 
 

testes diagnósticos 
e de avaliação final 
dos funcionários 
que participaram na 
formação (emitido 
pela instituição 
organizou a forma-
ção)  
- Relatório trimes-
tral, semestral e 
anual 2016 

em formações reali-
zadas na Indonésia, 
Japão, Singapura e 
Timor-Leste 
- Em 2015, cerca de 
65 funcionários já 
participaram em 
programas de for-
mação em várias 
áreas  

nas formações: 10 no 
primeiro trimestre, 10 
no segundo  e 10 no 
terceiro 
 

Atividade 2: Formação em língua Portu-
guesa e Inglesa  
 
 

- Número de funcioná-
rios que participaram 
na formação 

- Relatório sobre os 
resultados dos 
testes diagnósticos 
e de avaliação final 
dos funcionários 
que participaram na 
formação (emitido 
pela instituição 
organizou a forma-
ção)  
- Relatório trimes-
tral, semestral e 
anual 2016 

- Funcionários da 
A.D.N. participam 
em formações reali-
zadas na Indonésia, 
Japão, Singapura e 
Timor-Leste 
- Em 2015, cerca de 
65 funcionários já 
participaram em 
programas de for-
mação em várias 
áreas 

- Pelo menos 40 
funcionários partici-
pam na formação: 20 
no primeiro trimestre 
(durante 3 meses 
para Língua Portu-
guesa) e 20 no 
segundo trimestre 
(durante 3 meses 
para Língua Inglesa) 

ADN   Dept. de 
RH 

151    151 

Atividade 3: Formação técnica especiali-
zada na área de construção de edifícios, 
estradas, pontes, irrigação, aeroportos e 
portos, etc.   
 
 

- Número de funcioná-
rios que participaram 
na formação 
 

- Relatório sobre os 
resultados dos 
testes diagnósticos 
e de avaliação final 
dos funcionários 
que participaram na 
formação (emitido 
pela instituição 
organizou a forma-
ção)  
- Relatório trimes-
tral, semestral e 
anual 2016 

- Funcionários da 
A.D.N. participaram 
em formações reali-
zadas na Indonésia, 
Japão, Singapura e 
Timor-Leste 
- Em 2015, 65 funci-
onários participaram 
em formações em 
várias áreas 

- Pelo menos 27 
funcionários partici-
pam em formações 
especializadas na 
Indonésia ou Tailân-
dia: 10 no primeiro 
trimestre, 10 no  
segundo e 7 no 
terceiro (durante uma 
semana) 

  Dept. de 
RH 
 

76    76 
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Atividade 4: Estabelecer um Sistema de 
Informação de Gestão de Projetos / Project 
Management Information System (PMIS)  
 

- Sistema de PMIS 
estabelecido e funcio-
nal 
- Número reduzido de 
relatórios em suporte 
de papel 
- Utilização do sistema 
pelos gerentes da ADN 
e alguns funcionários 
puderam ver e obter 
dados atualizados dos 
projetos, diretamente 
no terreno 
 
  

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016.  
 

- Desde a criação da 
ADN em 2011, não 
houve nenhum 
sistema bem estabe-
lecido no local para 
ajudar a controlar e 
monitorar atividades 
e o progresso do 
projeto: atualmente 
os relatórios de 
progresso dos proje-
tos são preparados 
manualmente por 
funcionários de 
campo, que muitas 
vezes, levam algum 
tempo a entregar à 
ADN para a tomada 
de decisão 

- Sistema PMIS 
permite melhorar a  
gestão, o controlo e o 
relato dos dados do 
projeto, nomeada-
mente através do 
acesso a informa-
ções sobre o pro-
gresso dos projetos 
de infraestruturas  

ADN 
 

 
 

Dept. de 
Media e IT  
 

266 
 

   266 

Atividade 5: Melhorar o website da A.D.N. 
e produção de brochuras   

- Número de brochuras 
produzidas  
- Website melhorado 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016  

A.D.N. já possui um 
website que ainda 
não está a funcionar 

- Um website melho-
rado, envolvendo 3 
funcionários 

ADN 
 

 
 

Dept. de 
Media e IT  
 

36 
 

   36 

Atividade 6:  
Desenvolver as políticas e os procedimen-
tos internos da ADN, melhorando a presta-
ção de serviços  

- Número de políticas e 
de procedimentos 
internos estabelecidos 
e em vigor  
 

- Relatório trimestral  
- Relatório anual 
2016  
 

- Existem políticas e 
procedimentos 
internos da A.D.N. 
mas ainda se encon-
tram desintegradas  

- Realizado pelo 
menos 1 procedimen-
to interno, envolven-
do 7 funcionários 

ADN 
 

 
 

Dept. de 
Media e IT  
 

    
 
395 

    

Atividade 7: Prorrogar os contratos dos 
atuais funcionários 
 
 

- Número de funcioná-
rios cujos contratos são 
prorrogados 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016   
 

- A ADN tem um total 
de 42 funcionários 
nas áreas de gestão, 
planeamento, admi-
nistração, finanças, 
IT, comunicação, 
logística e opera-
ções, recursos 
humanos e serviços 
de limpeza 

- Pelo menos 42 
funcionários locais 
nas áreas de gestão, 
administração, ope-
rações e logística,  
finanças, planeamen-
to , IT e comunicação 
para orientar, acon-
selhar e apoiar a 
Unidade de Verifica-
ção e Inspeção, 
PDID, MDG-Suco, 
Unidade de Eletrici-
dade e Projetos 
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Comunitários (KTI) 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 960  

Programa 7: Desenvolvimento dos padrões técnicos de construção civil 
Objetivo específicos: Fortalecer o sistema de controlo da implementação do TL-SMM 

Atividade 1: 2ª fase da implementação do 
Método de Medição Estandardizado / 
Standard Method of Measurement  (TL-
SMM) para melhorar o controlo da execu-
ção dos projetos de infraestruturas, com 
base nos padrões técnicos de construção 
civil adotados, incluindo consultas com 
entidades relevantes 

- Número de padrões 
técnicos implementa-
dos 
- Número de seminári-
os e reuniões realiza-
das 
 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

- TL SMM publicado 
em fevereiro de 2015  

- 100 % dos padrões 
técnicos adotados 
são implementados, 
envolvendo 36 funci-
onários locais e 
internacionais 
- Realizados pelo 
menos 2   seminários 
e reuniões  

ADN 
 

 
 

Dept. de 
Assessoria  
 

136 
 

   136 

Atividade 2: Publicação do livro TL-SMM 
II  
 

- Número de livros 
produzidos e distribuí-
dos 
 

Relatório trimestral, 
semestral e anual 
2016 

TL-SMM publicado 
em fevereiro de 2015  
 

- Produzidos e distri-
buidos pelo menos 
200 livros de TLSMM 
II, envolvendo 15 
funcionários 

ADN  Dept. de 
Assessoria 

36    36 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 172 

Total Bens e Serviços: 3,062 
Total Capital Menor: 10 
Total Capital de Desenvolvimento: 26,090 
TOTAL: 29,162 

Comissão Nacional de Aprovisionamento 

Objetivo Geral 1: Melhoria da qualidade dos serviços da Comissão Nacional de Aprovisionamento de forma a garantir que o sistema de aprovisionamento seja adequado e familiar, especialmente para os oficiais e assistentes nacionais de aprovisi-
onamento e empresários do setor privado.   
Meta Final: Até ao final de 2016, a CNA terá esclarecido pelo menos 50 empresas nacionais membros da CCI-TL, bem como prestado formação a 12 funcionários nacionais internos de aprovisionamento e a 10 funcionários de aprovisionamento de 
5 linhas ministeriais.  
Indicador de Prestação de Serviços: 75% de 50 empresários membros da CCI-TL, 100% dos oficiais nacionais internos da CNA e 35% dos oficiais de aprovisionamento das linhas ministeriais formados 

Programa 1: Seminários / Workshops 
Objetivos específicos: Elevar a capacidade dos empresários locais no âmbito da sua participação nos Concursos Competitivos Nacionais (CCN/NCB) 

Atividade 1: Seminários para Empresários Locais 
sobre o preenchimento de documentos de concur-
so, incluindo uma fase teórica (1ª sessão) e uma 
fase prática (2ª sessão) 

Seleção de 50 Membros da CCI-
TL. 75% destes membros têm de 
participar no workshop e   
compreender o preenchimento 
dos documentos de concurso 

Lista de presen-
ças 
 
Resultados do 
exame  

25% dos mem-
bros totais da 
CCI-TL já sabem 
preencher os 
documentos 

Participação de pelo 
menos 75% (de 
entre 50 empresári-
os) membros 
compreen-dem o 
preenchimento dos 

CNA  CNA  9   9 
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documentos de 
concurso 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 9  

Programa 2: Capacitação dos oficiais e assistentes de aprovisionamento da CNA 
Objetivos específicos: Implementação das regras e regulamentos de aprovisionamento através da acreditação/certificação aos profissionais do aprovisionamento 

Atividade 1: Formação em serviço sobre aprovisio-
namento para os oficiais e assistentes de Aprovisi-
onamento da CNA  (on-the-job training)  

100% dos oficiais nacionais da 
CNA têm de saber os procedi-
mentos básicos de aprovisiona-
mento.  

Resultado de 
exames a apli-
car.  

50% dos oficiais  
nacionais recebe-
ram formação 
teórica e prática in 
loco (on- the-job 
training) 

100% dos oficiais  
nacionais domi-
nam os  procedi-
mentos básicos 
de aprovisiona-
mento. 

CNA 
 

 
 

CNA 
 

     

Atividade 2: Continuação do curso de Inglês  23 funcionários nacionais têm de 
obter resultados positivos no 
curso intermediário de Inglês 
para mudança de nível.  

Resultados de 
exames a apli-
car.  

19 funcionários 
nacionais frequen-
tam o curso de 
inglês durante o 
ano de 2015.  

100% dos 23 
funcionários 
nacionais têm de 
possuir conheci-
mentos interme-
diários de língua 
inglesa.  

CNA  CNA  18   18 

Atividade 3: Formação sobre acredita-
ção/certificação de  aprovisionamento no estrangei-
ro  para os oficiais do  Aprovisionamento da CNA    

50% dos funcionários CNA têm 
de frequentar formações no 
estrangeiro com obtenção de 
certificados.  

Lista de presen-
ças, resultados 
de exames, 
certificados.   

37% dos funcioná-
rios CNA já fre-
quentaram forma-
ções no estrangei-
ro (Portugal, 
Singapura, Malá-
sia, India e Indo-
nésia)  

Cerca de 80% 
possuem certifi-
cados de forma-
ções específicas 
frequentadas no 
estrangeiro.  

CNA 
 

 
 

CNA/ 
FDCH 
 

 152,5   152.5 

Atividade 4: Retiro da CNA  100% dos funcionários da CNA 
têm de participar no retiro anual.  

Lista de presen-
ças; resultado 
de atividades 
desenvolvidas 
em conjunto.  

75% dos funcioná-
rios já participa-
ram em retiros da 
CNA.  

Fortalecer o 
espírito de equipa 
e coordenação 
entre os vários 
departamentos da 
CNA.   

CNA  CNA  9.3   9.3 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 179.8 

Programa 3: Capacitação dos oficiais e assistentes de aprovisionamento das linhas ministeriais  
Objetivos específicos: Implementação das regras e regulamentos de aprovisionamento em vigor em Timor-Leste através de formação aos profissionais do aprovisionamento das linhas ministeriais.  

Actividade 1: Formação sobre aprovisionamento 
(preparação do plano de aprovisionamento, relató-

1 Oficial e 1 Assistente de Apro-
visionamento de cada uma das 5 

Lista de presen-
ças  

10% dos  oficiais 
e assistente de   

Cerca de 35% dos  
oficiais e assisten-

CNA  CNA  1.2   1.2 
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rio anual do aprovisionamento e auditoria) para os 
oficiais das linhas ministeriais (conhecimentos 
sobre os documentos de concurso, tipos de con-
curso, desenvolvimento dos critérios de avaliação e 
do regime jurídico de aprovisionamento)  

Linhas Ministeriais (cerca de 35% 
dos Ministérios) receberão for-
mação.  

Aprovisionamento 
das Linhas Minis-
teriais conhecem 
os procedimentos 
básicos.  

tes de   Aprovisio-
namento das 
Linhas Ministeriais 
dominam os pro-
cedimentos bási-
cos.  

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 1.2 

Programa 4: Apoio à descentralização 
Objetivos específicos: Assistência às autoridades locais nas aquisições para o estabelecimento de três municípios (Aileu, Liquiçá e Manatuto).   

Atividade 1: Visita aos municípios para esclarecimen-
to das autoridades locais sobre o processo de aprovi-
sionamento local 

Cerca de 23% dos municípios 
têm de ter conhecimentos bási-
cos sobre o processo de aprovi-
sionamento 

Lista de presen-
ças; relatórios 
de visitas.  

0% dos municípi-
os têm conheci-
mento sobre o 
processo de 
aprovisionamento 

Cerca de 23% 
dos municípios 
têm conhecimen-
tos básicos sobre 
o processo de 
aprovisionamento 

CNA  CNA  13,5   13,5 

Atividade 2: Assistência à ZEESM  Prestar apoio técnico a cerca de 
100% dos projetos de aprovisio-
namento da ZEEMS (conforme 
solicitação por despacho do 
Presidente da ZEESM). 

Relatórios 
trimestrais; 
relatórios de 
concurso.  

A CNA prestou 
apoio a 100% 
dos maiores 
projetos de 
aprovisionamento 
da ZEESM solici-
tados pelo seu 
Presidente 

Prestação de 
apoio técnico aos 
maiores projetos 
de aprovisiona-
mento da 
ZEESM, de 
acordo com 
solicitação do seu 
Presidente 

CNA  CNA  13,5   13,5 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 27  

Programa 5: Gestão dos serviços operacionais da CNA 
Objetivos específicos: Melhorar a qualidade dos serviços operacionais da CNA 

Atividade 1: Manter a qualidade dos serviços operaci-
onais da CNA para o bom funcionamento da institui-
ção  
 

Prorrogar contratação de 16 
assessores (8 internacionais e e 
8 nacionais); contratar 1 asses-
sor jurídico nacional; prorrogar 
contratação de 28 funcionários 
de serviços operacionais e de 
aprovisionamento; contratar 1 
assistente de aprovisionamento.   

Contratos.  Total de 44 
contratados 
(nacionais e 
internacionais) 
até 2015.  

Envolver 46 
contratados na 
implementação 
dos serviços da 
CNA (8 assesso-
res nacionais, 9 
assessores inter-
nacionais e 29 
funcionários de 
serviços operaci-
onais e de aprovi-
sionamento)  

CNA  CNA  2,123  43  2,166 
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Total Orçamento do Programa 5: 2,166 

Total Bens e Serviços: $2,340  
Total Capital Menor: $43 
TOTAL: $2,383  

 

Direção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano 

Objetivo Geral 1: Planear e propôr a política nacional de habitação, política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento urbano  
Meta Final: Adotar e implementar a política nacional de habitação, política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento urbano 
Indicador de Prestação de Serviços: Número de políticas adotadas 

Programa 1: Desenvolvimento do planeamento territorial à escala nacional e municipal 
Objetivos específicos: Consolidar e implementar a estratégia de ordenamento do território nacional e desenvolver os instrumentos de planeamento e de gestão dos territórios municipais 

Atividade 1 – Disseminação, implementação e monitori-
zação do Plano Nacional de Ordenamento do Território; 
utilização do projeto LIDAR (Light Detection & Ranging) 
para identificação das áreas prioritárias para o desen-
volvimento do país (e.g. turismo, indústria, agricultura, 
minerais, infra-estruturas aéreas e marítimas, barragens 
e estudos de solo) 

Percentagem de execução e 
de entidades sectoriais 
notificadas sobre as medidas 
a executar sob sua tutela 

Relatórios de progresso 
e protocolo de notifica-
ções 

 70% a 90% 
do total 

UPI/ 
DNHPU  

 
 
 

FI  1    1 
 

Atividade 2 – Adjudicação e elaboração dos Planos 
Diretores de Aileu, Liquiçá, Ermera, Baucau, Maliana e 
Suai 

Percentagem de execução 
  

Relatórios de progresso    
 

50% da 
elaboração 

UPI/ 
DNHPU 

 
 
 

FI  6   6 
 

Programa 2: Implementação da política nacional de habitação  
Objetivos específicos: Criação dos instrumentos normativos, ferramentas de planeamento e mecanismos operacionais decorrentes do quadro legal da habitação, para operacionalização do mesmo 

Atividade 1 – Plano Nacional de Habitação Percentagem de execução Relatórios de progresso  50% elabor. UPI/DNHPU  FI  130   130 
 

Total Orçamento Programas 1 e 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 137   

 

Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano 

Objetivo Geral 1: Recursos humanos dos setores estratégicos formados com qualidade de modo a contribuírem para o desenvolvimento económico e social do país 
Meta Final: Até 2020 recursos humanos dos setores estratégicos devidamente formados e prontos para trabalhar 
Indicador de Prestação de Serviços: 100% das necessidades em recursos humanos dos setores chaves cobertas 

Programa: Programa de gestão do Secretariado Técnico  
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Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano 

Objetivo específico: Planeamento, gestão e execução dos projetos melhorado e transparência dos gastos públicos assegurada 

Atividade 1: Gestão operacional do Secretariado 
do Fundo incluindo 39 funcionários contratados  

Garantir a eficiência dos serviços presta-
dos pelo Secretariado a todas as institui-
ções inscritas no fundo 

Relatório do Free 
Balance 

Relatório anual do Fundo 100% dos 
pagamentos 
realizados 

MPIE   
 

105  47   152 

Atividade 2: Planificação e orçamentação sensí-
vel ao género, monitoria e avaliação de todos os 
programas 

Número de relatórios produzidos  PAA e proposta de 
projetos submetidas 
pelas linhas ministe-
riais   

2014: produzido o livro com 
os programas de formação e 
orçamento 

Pelo menos 5 
relatórios pro-
duzidos com 
dados desa-
gregados por 
género 

MPIE   25    25 

Atividade 3: Divulgação e promoção das ativida-
des do FDCH através do boletim e do “website” 
do Fundo e nos Municípios. 

Número de encontros realizados e 
em que municípios  
Número de boletins publicados e 
informação atualizada no site 

Minutas das reuni-
ões 
 
Boletim publicado 
trimestralmente 

Relatório anual do Fundo Pelo menos 3 
reuniões regio-
nais e 4 bole-
tins publicados 

MPIE   18 27    45 

Atividade 4: Criar uma base de dados com 
informação completa de todos os beneficiários e 
outra informação relevante incluindo o resultado 
dos dois estudos realizados em 2015 

Eficiência melhorada na gestão 
dos processos  
Base de dados desenhada e em 
funcionamento 

Base de dados 
disponíveis  

Relatório anual do Fundo 100% da infor-
mação disponí-
vel   

MPIE   1    1 

Atividade 6: Elaborar a estratégia de recursos 
humanos do FDCH com base no resultado dos 
dois estudos realizados 

Estratégia elaborada Documento da 
estratégia  

Relatório da avaliação do 
resultado dos programas do 
Fundo concluído em Nov. 
2015 e 
Relatório do mapeamento dos 
RH nos municípios concluído 
em Fev. 2016 

Documento da 
estratégia 
aprovado e 
divulgado  

MPIE 
 

  50    50 

Atividade 7: Organizar reuniões frequentes do 
CA onde são avaliados e aprovados os projetos 
em curso e novos projetos 

Número de reuniões de CA reali-
zadas e decisões implementadas  

Atas das reuniões Até Abril de 2015 12 atas 
elaboradas 

4 reuniões do 
CA realizadas  

MPIE    2    2 

Atividade 8: Realizar reuniões de coordenação e 
avaliação das instituições inscritas no fundo 

Número de reuniões realizadas Lista de presenças  Em 2015 um total de 35 
instituições inscritas no Fundo   
2014: 2 reuniões realizadas 

Pelo menos 12 
encontros 
realizados e 
reuniões técni-
cas 

MPIE    2    2 

Atividade 9:  Rever e assinar acordos em coor-
denação com o MNEC e as instituições relevan-
tes 

Número de acordos assinados 
com as instituições que recebem 
bolseiros e dão formação 

Acordos assinados Acordos atualmente existen-
tes  

Pelo menos 8 
acordos assi-
nados 

MPIE   10    10 
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Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 287  

 

Secretariado dos Grandes Projetos 

Objetivo Geral: Estabelecer métodos de avaliação para os projetos do Fundo de Infraestruturas propostos pelas linhas ministeriais, processar pagamentos recomendados pela ADN e gerir o CAFI. 
Meta Final: Avaliar projetos do Fundo de Infraestruturas, fazer a revisão e a recomendação dos pagamentos 
Indicador de Prestação de Serviços: Método de avaliação dos projetos, número de projetos avaliados, método de revisão dos projetos e número de pagamentos efetuados 

Programa 1: Administração do CAFI 
Objetivos específicos: Auxiliar o CAFI na tomada de decisões nos projetos do Fundo de Infraestruturas 

Atividade 1: Preparação para reuniões do 
CAFI 

- Número de 
reuniões realiza-
das 

- Relatórios 
anuais e trimes-
trais 

 

De 2011 até a data, o SGP já 
realizou 35 reuniões do CAFI    

Serão realizadas 12 
reuniões do CAFI 

SGP  Dili 9    9 

Atividade 2. Realização reuniões do CAFI 
nos municípios     

- Número de 
reuniões realiza-
das 

- Relatórios 
anuais e trimes-
trais 

- De 2011 até à data, o SGP 
realizou 1 reunião do CAFI no 
Oecusse 

Serão realizadas 3 
reuniões do CAFI 

SGP  Oecusse, 
Baucau, 
Aileu 

4    4 

Atividade 3. Recrutamento de novos funci-
onários para auxiliar o CAFI 

- Número de 
funcionários 
contratados 

- Relatórios 
anuais e trimes-
trais 
 

- 2 funcionários em 2015 - 1 funcionário será 
contratado 

SGP   60    60 

Total Orçamento para o Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 73 

Programa 2: Planeamento e avaliação dos projetos   
Objetivos específicos: Preparação para a avaliação dos projetos do Fundo de Infraestruturas e submissão aos responsáveis pela tomada de decisões 

Atividade 1: Avaliação dos projetos do 
Fundo de Infraestruturas e preparação do 
Livro 6. 

- Número de 
projetos avalia-
dos 

Relatório de 
avaliação dos 
projetos 

 De 2011 até 2015 já foram avali-
ados 100 projetos 

Serão avaliados 20 
projetos para ano de 
2016 

   7    7 
 
 
 
 

Atividade 2: Recolha de dados nos municí-
pios 

- Número de 
projetos avalia-
dos 

Relatório de 
avaliação dos 
projetos 

Entre 2011 e 2015 foram avalia-
dos 100 projetos, incluindo atra-
vés de 10 viagens de recolha de 
dados nos municípios 

- Serão avaliados 20 
projetos, incluindo 
através da recolha 
de dados por 10 
funcionários 

   12    12 

Atividade 3: Formação sobre avaliação - Número de - Relatório anual - Entre 2011 e 2015 foram reali- - 1 formação em Díli    27    27 



 

 

 

 

 

Page 383 

 

técnica de projetos (aspetos económicos, 
sociais, ambientais, FI, etc) e estudos 
comparativos com outros países 

formações 
- Número de 
estudos compa-
rativos 

interno do SGP zadas 5 formações e estudos compara-
tivos para 5 funcio-
nários 

Atividade 4:  Recrutamento de assistência 
técnica para a avaliação de projetos 

- Números de 
assistentes 
técnicos contra-
tados 

- Relatório anual 
interno do SGP 

- 6 funcionários em 2015 - 2 funcionários  
adicionais serão 
recrutados 

   449    449 

Total Orçamento para o Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 496 

Programa 3: Pagamentos fundo das infraestruturas 
Objetivos específicos: Concluir o processo de pagamentos do Fundo das Infraestruturas pontualmente 

Atividade 1: Revisão dos documentos dos 
pagamentos e respetivas recomendações 

- Número de 
pagamentos 
revistos 

Relatório de 
Freebalance 

- Entre 2011 e 2015 foram efetua-
dos 10.000 pagamentos 

- Serão revis-
tos 700 
pagamentos 

  SGP 12    12 

Atividade 2: Criação de compromissos para 
projetos do Fundo de Infraestruturas 
 

-Número de 
compromissos, 
incluindo novos 
projetos para 
concurso e 
pagamento 

Relatório de 
Freebalance 

- Entre 2011 e 2015 foram efetua-
dos 4500 compromissos 

- 600 com-
promissos 
serão efetua-
dos, incluindo 
novos proje-
tos para 
concurso e 
pagamento 

   35    35 

Atividade 3: Arquivo eletrónico de docu-
mentos dos projetos do Fundo de Infraes-
truturas baseado nos programas 

- Número de 
documentos 
arquivados 

- Relatório Siste-
ma Monitorização 
dos Projetos FI e 
Sistema e Gestão 
dos Documentos 

- Entre 2011 e 2015 foram arqui-
vados 20.000 documentos eletró-
nicos 

- 1000 docu-
mentos serão 
arquivados 

   25    25 

Atividade 4. Recrutamento de assistência 
técnica para o processamento pagamentos 
do Fundo de Infraestruturas 

- Número de 
funcionários 
recrutados 

- Relatório Anual - 6 funcionários em 2015 - 2 funcionári-
os recrutados 

  SGP 152    152 

Total Orçamento para o Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 224 

Programa 4: Relatório do Fundo das Infraestruturas 
Objetivos específicos: Fazer relatório trimestral e anual sobre o progresso dos projetos Fundo das Infra-estruturas pontualmente. 

Atividade 1. Realização dos relatórios 
trimestrais  e anual do Fundo de Infraestru-
turas 

- Número de 
relatórios 

Relatórios trimes-
trais e anual 

- 18 relatórios entre 2011 e 2015 - 4 relatórios 
serão efetua-
dos 

  SGP 5    5 
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Atividade 2. Tradução dos relatórios  para 
português e inglês 

- Número de 
traduções 

Relatórios trimes-
trais e anual 

- 4 traduções entre 2011 e 2015 - 4 relatórios 
elaborados 

 
 

 
 

 11    11 

Total Orçamento para o Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 16 

 

Unidade de Missão para o Desenvolvimento Económico Integrado Sub-Regional 

Objetivo Geral 1: Criação de um instrumento estratégico institucional e multinacional para o desenvolvimento economico de Timor-Leste, Indonésia e Austrália 
Meta Final:  Identificar e desenvolver complementaridades para evitar o surgimento de áreas de concorrência entrópica, com um elevado enfoque no desenvolvimento de Infraestruturas 
Indicador de Prestação de Serviços: Cadeias de valor transnacionais criadas e promovidas. 

Programa 1: Estabelecimento de uma plataforma de desenvolvimento económico sub-regional integrado entre Timor-Leste, Leste, Indonésia e Norte da Austrália. 
Objetivos Específicos: Criação e promoção de cadeiras de valor transnacional, em áreas identificadas como prioritárias e complementares 

Atividade 1:  
Participação nas Reuniões da Comissão Técnica 
Interministerial e em workshops de promoção, estabe-
lecimento e fortalecimento de contactos com entidades 
relevantes, para facilitação de projetos de desenvolvi-
mento económico na sub-região 

Número de reuniões e workshops Minutas e relató-
rios de renuni-
ões e work-
shops, memo-
rando e acordo 

  - Assinatura de um Memoran-
do de Entendimento para 
formalização da estratégia 
para o triângulo de crescimen-
to entre os três países 
- Assinatura de um Acordo 
Internacional 

   x     

Atividade 2:  
Fórum Internacional de Negócios para atração de 
Investimento Direto Estrangeiro 

Número de participantes Relatório de 
Fórum 

     x     

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 361 

Total Orçamento MPIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 34,727 
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Tribunais 

Papel  

Desenvolver o Sistema de Justiça 

Competências - Nos termos da Constituição da República Democrática de Timor-Leste: 

 Os Tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a Justiça em nome 

do povo (art. 118, n⁰. 1). A função jurisdicional é exercida exclusivamente por Juízes investi-

dos nos termos da lei (art. 121, n. 1).  

 Está previsto existirem (a) Supremo Tribunal de Justiça e outros Tribunais Judiciais, (b) Tri-

bunal Superior Administrativo Fiscal e de contas e Tribunais administrativos de primeira ins-

tância, e (c) Tribunais Militares (art. 123 da CRDTL). 

 Neste momento o Tribunal de Recurso e os Tribunais Distritais exercem todas as competênci-

as dos Tribunais que ainda não foram criados. 

 O Conselho Superior da Magistratura Judicial faz a gestão e disciplina dos Magistrados Judi-

ciais (art. 128 da CRDTL). 

 A Lei N.º 9/2011, de 17 de Agosto criou a Câmara de Contas do Tribunal Superior Adminis-

trativo Fiscal e de Contas, que provisoriamente fica integrada no Tribunal de Recurso. 

 O Decreto-Lei N.º 34/2012, de 18 de Julho criou os Serviços de Apoio dos Tribunais, que 

presta apoio a todos os Tribunais e Conselho Superior da Magistratura Judicial. 

 

Orçamento 

Os Tribunais têm um Orçamento de 3,280 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

O Tribunal de Recurso apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 105 pes-

soas, composto por 77 funcionários permanentes, 3 vagas em processo de recrutamento e 5 cargos de 

direcção e chefia. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 26 pessoas. Para além disso, 
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o Tribunal de Recurso tem mais cerca de 60 oficiais de justiça, 34 Juízes e 150 Auditores da Câmara 

de Contas.  

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        2        -       2            5          -        5           8            14          22          9           7           16          14         -         14           10            8            18             48           29          77              

Escalão 1
o -     -     -        2        -       2            5          -        5           8            14          22          9           7           16          11         -         11           8              6            14             43           27          70              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         2           -         2             -           -         -            2             -         2                

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         1           -         1             2              2            4               3             2            5                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 2        1        3          2        -       2            7          -        7           8            14          22          9           7           16          14         -         14           10            8            18             52           30          82              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 2        1        3          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            2             1            3                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        -     -       -         2          -        2           -         -         -          -            2             -         2                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -          -            -          -         -             

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 2        1        3          -     -       -         2          -        2           -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            4             1            5                

TRIBUNAL DE RECURSO (TR)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

3                                  2                                    7                                      23                                         17                                       14                                         19                                              85                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     1                                             1                                           -                                          1                                                  3                                                 

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

-                                               26                                               

-                                -                                   6                                        10                                           4                                           6                                             -                                               26                                               

-                                -                                   6                                        10                                           4                                           6                                             

 

Categoria Juizes

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Juizes-Concelheiros -        -       -        -        -        -        -      -     -       -     -         -         -      

Juizes de Diretor  1o Classe -        -       -        -        -        -        -      -     -       -     -         -         -      

Juizes- 2o Classe 3           2          5           -        -        -        -      -     -       -     3            2            5         

Juizes- 3o Classe 18         11        29         -        -        -        -      -     -       -     18          11          29       

Juizes de Estagiario -        0 -        -        -         -         -      

Total 21            13           34             -           -           -           -         -        -          -          -       -         21              13              34          

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Aud. Cor. Gera -        -       -           -        -        -           -      -     -          -       -     -         -            -             -        

Aud. Chefia -        -       -           -        -        -           -      -     -          -       -     -         -            -             -        

Aud. - 1o Classe -        -       -           -        -        -           -      -     -          -       -     -         -            -             -        

Aud. - 2o Classe -        -       -           -        -        -           -      -     -          -       -     -         -            -             -        

Aud. - 3o Classe 22         8          30             -        -        -           -      -     -          -       -     -         22              8                 30          

Aud. Estagiario -        -       -           -        -        -           -      -     -          -       -     -         -            -             -        

Total 22         8          30             -        -        -           -      -     -          -       -     -         22              8                 30          

Total 96         30        126       19         5           24         -      -     -       -       -     -       115        35          150     

Total

1                                 

Escalao 

Auditores Camara de Contas 

Sub-Total

Total 

D

Categorio Auditores Camara de Contas 
2                                  3                              4                              

Juizes Tribunais 

Escalaoes

A B C Sub-Total
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Plano Anual dos Tribunais para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desem-

penho 
Meio de Verificação 

Baseline 
(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
FF 

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Gerais: Tornar mais eficientes os Tribunais 
Meta final: Aumentar as competências dos Juízes e funcionários Tomar as medidas necessárias à correção das deficiências dos Tribunais e avaliação do desempenho dos juízes e oficiais de justiça 
Indicador de Prestação de serviços: Criar os serviços de inspeção aos juízes e oficiais de justiça. Formação de 40 estagiários para oficiais de justiça cujo recrutamento já foi efetuado em 2015. 

Programa 1: Capacitação e reforço dos recursos humanos do Tribunal de Recurso. 

Realização de inspeções aos 
Juízes 

Criar os serviços de Ins-
peção junto do CSMJ 

Realização de inspeções 
aos Juízes - relatórios 

2011-2015:  
não houve Inspeção  

Inspeção realizadas a 15 
juízes 

Tribunal de Recur-
so 

 CSMJ 2.5     2.5 

Formação específica para 
Juízes do país e no Estrangeiro 

Acompanhamento especí-
fico dos Magistrados  

Relatórios de acompa-
nhamento nos gabinetes 
dos magistrados 

Mentoria aos novos 
Juízes 

Capacitação dos Juízes Tribunal de Recur-
so 

 CSMJ 2.5    2.5 

Formação complementar dos 
magistrados no estrangeiro 

Formação complementar 
dos Magistrados  
(deslocação ao estrangei-
ro) 

Relatórios fim do estágio  Programa de Coo-
peração com países 
da CPLP 

Deslocação de 6 juízes para 
estagiar em tribunais nos 
países da CPLPl 

Tribunal de Recur-
so 

TR / 
FDCH 

CSMJ 50     50 

Mentoria dos Tribunais - Nr. de Assistências 
Técnicas 

Avaliação de Desempenho 
dos assessores internaci-
onais 

 16 Assessores  Tribunal de Recur-
so 

TR / 
FDCH 

CSMJ 100     100 

Formação de oficiais de justiça 
estagiários 

Formação, fase teórica de 
português e formação 
técnica 
40 estagiários 

Relatórios individuais de 
cada estagiário 

Janeiro de  
2016 inicio da for-
mação teórica 

Formação teórica termina em 
Junho de 2016 e em Julho 
inicio da formação prática 

Tribunal de Recur-
so 

TR / 
FDCH 

DRH/ 
Centro de 
Formação 
Jurídica 

20    20 

Formação de oficiais de justiça 
estagiários Formação prática 

Formação prática dos 
estagiários  
40 estagiários 

Relatórios a classificar os 
estagiários como aptos ou 
não aptos 

 Em Julho de 2017 os estagiá-
rios estão prontos para inte-
grar os quadros dos Tribunais 

Tribunal de Recur-
so 

 D RH   20    20 

Formação especifica a oficiais 
de justiça 

Formação específica aos 
Oficiais de Justiça 
57 formandos  

Aumentar o número de 
processos remetidos ao 
arquivo 

 Capacitação dos oficiais de 
justiça 

Tribunal de Recur-
so 

 DRH   20              20 

Formação complementar dos 
Oficiais de Justiça (deslocação 

Formação complementar 
dos Oficiais de Justiça 

Relatórios fim do estágio  Programa de Coo-
peração com países 

Deslocação de 6 Oficiais para 
estagiar em tribunais nos 

Tribunal de Recur-
so 

FDCH D RH 20            20 
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ao estrangeiro) (deslocação ao estrangei-
ro) 

da CPLP  países da CPLP  

Formação dos funcionários de 
apoio aos tribunais 

Formação e acções de 
formação no país e no 
estrangeiro. 

Relatórios de cada acção 
desenvolvida  

51 funcionários dos 
quadros administra-
tivos dos Tribunais  

Mostrar modelos de adminis-
tração aos antigos e novos 
funcionários de forma a 
desenvolver e adaptar aos 
serviços de apoio aos Tribu-
nais  

Tribunal de Recur-
so 

 DRH   65           65 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 300  

Objetivo Geral: Garantir o Bom Desempenho da Câmara de Contas 
Meta final: Melhorar o controlo sobre a atividade financeira do Estado 
Indicador de Prestação de serviços: Fiscalização prévia de atos e contratos geradores de despesa e dívida pública, acompanhamento da execução orçamental, emissão do Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado e auditoria a entida-
des públicas e os programas / projeto financiados por dinheiros públicos. 

Programa 2: Fiscalização Orçamental e Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado 

Acompanhamento do controle 
das contas e projetos do Esta-
do 

Relatório Trimestrais de 
Acompanhamento da 
Execução Orçamental 

Relatórios Aprovados e 
Publicados nos sitio de 
Internet dos Tribunais 

Janeiro a Novembro 
de 2016  

3 Relatórios de Acompanha-
mento 

Serviço de Apoio 
da câmara de 
Contas 

 UAT RPC-
GE 

20              20 

Emissão do Relatório e Parecer 
sobre a Conta Geral do Estado 
de 2014 

Relatório e parecer sobre 
as Conta Geral do Estado 

Relatório e Parecer sobre 
a Conta Geral do Estado 
Aprovado pelo Tribunal e 
Envio ao Parlamento 
Nacional 

Outubro de 2016 1 Relatório e Parecer sobre a 
conta Geral do Estado de 
2014 

Serviço de Apoio 
da câmara de 
Contas 

 UAT RPC-
GE 

  20            20 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 40  

Programa 3: Fiscalização Prévia de atos e contratos geradores de despesa e dívida pública (Visto) 

Análise dos Atos e Contratos 
enviados à Câmara de Contas 
para Fiscalização Previa 

100% dos Processos 
decididos 

Relatórios de análise 
Aprovados, Entidades 
notificadas e envio ao 
Ministério Público 

 Indeterminado ( em Função 
dos Contratos enviados pelas 
entidades ) 

Serviço de Apoio 
da Câmara de 
Contas 

 UAT Fisca-
lização 
Previa 

20           20 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 20  

Programa 4: Realização de verificações interna de contas e de auditorias (Fiscalização concomitante e sucessiva) 

Verificações Internas de Contas Relatórios de Verificações 
Internas de Contas (VIC ) 

Relatórios de VIC Aprova-
dos e Publicados no site 
da Internet dos Tribunais 

 5 Relatório de VIC Serviço de Apoio 
da Câmara de 
Contas 

  20           20 

Auditorias concomitantes Relatórios de Auditoria Relatórios aprovados e 
publicados no site da 

 2 Relatórios de Auditoria Serviço de Apoio 
da Câmara de 

 UAT Fiscali-
zação prévia 

20              20 
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internet dos Tribunais Contas e UAT 
Auditoria 

Auditorias e Sucessivas Relatórios de Auditoria Relatórios aprovados e 
publicados no site da 
internet dos Tribunais 

 3 Relatórios de Auditoria Serviço de Apoio 
da Câmara de 
Contas 

 UAT Audito-
ria 

20            20 

Mentoria dos auditores Nacio-
nais 

Assistência Técnica Avaliação de Desempenho 
dos Auditores Internacio-
nais 

 Relatório Anual da Câmara 
de Contas 

Serviço de Apoio 
da Câmara de 
Contas 

 DRH 100        100 

Formação de Auditores Aumento da Competência 
Técnica dos Auditores 

Relatórios de Participação 
em Ações de Formação no 
Exterior 

 40 horas de formação por 
Auditor 

Serviço de Apoio 
da Câmara de 
Contas 

 DRH 30               30 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 190  

Programa 5: Informatização dos Tribunais 
Indicador de Prestação de serviços: Otimizar e adaptar o sistema informático ao serviço dos Tribunais. A conexão com as outras Instituições e o Ministério da Justiça dos dados a partilhar do Sistema informático (Integrated Information Management 
System - IIMS). 

Expansão do SGP e IIMS Adaptação e manutenção 
do Sistema de Gestão 
Processual e IIMS  

Relatórios de desenvolvi-
mento  

Janeiro de 2016 
Sistema de Gestão 
processual operaci-
onal em todos os 
Tribunais 

Utilização e desenvolvimento 
do Sistema Processual por 
todos os Tribunais e comuni-
cação com outras instituições 

Tribunal de Recur-
so 

 DRH 20            20 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 20  

Programa 6: Gestão Corrente 

CSMJ Assegurado o funciona-
mento das instituições 

Conta corrente  Apoio à Instituição Tribunal de Recur-
so 

 DFA    2         2 

Tribunal de Recurso incluindo 
câmara de contas 

Assegurado o funciona-
mento das instituições 

Conta corrente  Apoio à Instituição Tribunal de Recur-
so 

 DFA  
591    

    591       

Tribunais Distritais Assegurado o funciona-
mento das instituições 

Conta corrente  Apoio à Instituição Tribunal de Recur-
so 

 DFA 383  
 
 

   383    
 
 

Aquisição de equipamentos 
 
 

Assegurado o funciona-
mento das instituições 

Conta corrente  Apoio à Instituição Tribunal de Recur-
so 

 DFA   200   200 
  

Total Orçamento Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 1,176 

Total Orçamento do TR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 1,746  
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Procuradoria-Geral da República 

Papel  

O Ministério Público (MP) é um órgão público fiscalizador com autonomia administrativa e financei-

ra em relação aos demais órgãos do Estado, essencial à sua função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

O Ministério Público representa o Estado, exerce a acção penal, assegura a defesa dos menores, 

ausentes e incapazes, defende a legalidade democrática e promove o cumprimento da lei. 

Exerce as suas atribuições sujeito a critérios de legalidade, objectividade, isenção e obediência às 

directivas e ordens previstas na lei e garante que todas as matérias criminais são devidamente investi-

gadas (quer directamente quer através de outros órgãos) e que, nos casos em que as investigações 

assim o justifiquem, que as matérias são levadas a Tribunal. O Ministério Público é também o respon-

sável em garantir quando o Estado deve recorrer de decisões dos tribunais, caso se considere que estas 

não estão de acordo com a lei. 

 

Orçamento 

A Procuradoria-Geral da República tem um Orçamento de 2,783 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

A Procuradoria-Geral da República apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca 

de 124 pessoas, composto por 73 funcionários permanentes, 9 de cargo de direcção e chefia. A projec-

ção para o período de 2016-2018 é de cerca de 42 pessoas. Além disso, a PGR tem mais cerca de 99 

oficiais de justiça e 32 Procuradores.  
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        2        -       2            7          1          8           17           5            22          12          7           19          9           5            14           5              3            8               52           21          73              

Escalão 1
o -     -     -        2        -       2            5          1          6           16           5            21          7           4           11          4           4            8             1              1            2               35           15          50              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         2          -        2           1            -         1            2           1           3            4           -         4             2              1            3               11           2            13              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         2           2           4            -        -         -          1              -         1               3             2            5                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         1           -        1            -        1            1             1              1            2               2             2            4                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         1           -         1             -           -         -            1             -         1                

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        4        1         5            11        3          14         17           5            22          12          7           19          9           5            14           5              3            8               58           24          82              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     1         1            -       -        -        -         -         -          -            -          1            1                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        -     -       -         2          -        2           -         -         -          -            2             -         2                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        2        -       2            2          2          4           -          -         -         -         -          -            4             2            6                

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        2        1         3            4          2          6           -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            6             3            9                

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                          -                                               -                                              

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (PGR)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

2                                                  42                                               

2                                   3                                      6                                        13                                           11                                         5                                             2                                                  42                                               

2                                   3                                      6                                        13                                           11                                         5                                             

-                                               -                                              

-                              5                                    14                                    22                                         19                                       14                                         8                                                82                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Sec. Superior -        -       -        -        -        -        -      -     -       -       -     -       -         -         -      

Secretario 2           2          4           -        -        -        -      -     -       -       -     -       2            2            4         

Escrevao do Direto 1           2          3           1           -        1           -      -     -       -       -     -       2            2            4         

Adj. Escrevao -        -       -        5           4           9           -      -     -       -       -     -       5            4            9         

Official Diligencias 2           12        14         22         -        22         -      -     -       -       -     -       24          12          36       

Estagiario 24         22        46         -        -        -        -      -     -       -       -     -       24          22          46       

Total 29         38        67         28         4           32         -      -     -       -       -     -       57          42          99       

Forca de Trabalho Procuradores PGR

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Procuradores -        -       -           2 2 4 11 6 17 7 4 11 20 12 32

Total forca de trabalho RE do PGR 29         38        67         30         6           36         11        6         17        7          4        11        77          54          131     

Vagas em processo de recrutamento -        -        -      -       -         

Nova proposta de vagas 2015 -        -        -      -       -         

1o Classe 2o Classe 3o Classe Estagiario Sub-Total
Total

C D

Official Diligencias PGR

Sub-Total
Total

Escalao 

PROCURADORIA GERAL REPUBLICA 

Categorio forca de Trabalho
A B

Procuradores da PGR
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Plano Anual da Procuradoria-Geral da República para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de 
Desempenho 

Meio de  
Verificação 

Baseline 
(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento  
Divisão 

Orç 2016 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: desenvolver a capacidade do Ministério Público para cumprir com eficácia o seu mandato e administrar com eficiéncia as suas operações em todos os Distritos Judiciais. Disseminar gradualmente as suas atividades por todo o 
território, melhorar o nível de acesso aos serviços à população. 
Meta Final : Total dos casos entrados no Ministério Público a partir do ano 2007 a 2015 são 30,965, casos registados, após o Minitério Público ter acusado e arquivado são 85.76% (26,557 casos), total dos casos pendentes são 14.24% (4,408 
casos), tendo em vista o número de casos pendentes a expectativa do Minitério Público é a de reduzir significativamente a partir do ano 2015 a 2017. 
Indicadores de Prestação de serviços: Reforçar a prestação de serviços especializados do Ministério Público ligado à instalação e o início de funcionamento das Delegações do Ministério Público, nos Distritos, Curadoria de Menor nos Distritos de 
Díli e Oecusse, serviços Contencioso de Estado, Departamento Central contra corrupção, todo o funcionamento de infras-estruturas hardware e software realizado em 2011, no qual foi estabelecido um sistema informático de gestão de inquérito 
criminal, renovação de um parque de automóvel, equipamentos informáticos completo e serviços adequados a serem instalados. 

Programa 1: Notificação e Julgamento Móvel 
Objectivo Específicos: A notificação dos casos crimes entrados no Minitério Público, especialmente nos Distritos e áreas remotas. O julgamento móvel de casos crimes entrados no Minitério Público será realizado nos Distritos. 

Realização do julgamento 
móvel a nível nacional até as 
municípios incluíndo as áreas 
remotas.  
 
   

1) Número de visitas 
realizadas aos municí-
pios para notificações 
2) Número de julga-
mentos móveis realiza-
dos.  

Relatório 
estatistico do 
Ministério 
Público. 

2014 ou 2015 
1) Visitas realizadas no ano de 2015 com 
número de setenta e oito casos. 
2) Julgamentos móveis realizados no ano 
de 2015 com o número de sessenta casos 
registados na PGR. 

1) Sessenta e seis visitas 
realizadas realizados nos 
municipios de Lospalos, 
Manatutu, Liquica, Aileu, e 
Ainaro. 
2) Julgamentos móveis 
depende do  plano de ação 
do tribunal Distritais.   

Tribunal 
Distritais  

 DNF 568.4       
568.4 

Total do Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 568.4 

Programa 2: Capacitação e reforço dos recursos humanos do Ministério Público.  
Objectivo Específicos: As competências e habilidades específicas dos Procuradores, oficiais Justiça e os funcionários públicos são desenvolvidas.   

Capacitação aos Procurado-
res e os oficiais da Justiça  
no país e no Estrangeiro.  

1) Número de procura-
dores e oficiais da 
justiça formados 
2) Número de cursos 
realizados em TL 
3) Número de cursos 
realizados no estran-
geiro. 

Relatorio da 
Direcção de 
Recursos 
Humanos. 

2014 ou 2015 
1) Os Procuradores e oficiais da justiça 
formados com o número de trinta e duas  
pessoas procuradores, quarenta e seis 
pessoas oficais da justiça. 
2) Os cursos realizados em TL identifica-
das como prioritária nas áreas  de investi-
gação criminal, administrativa, Liderança, 
de gestão financeira, crime organizado, 
crime braquiamentos capitais, e combate 
de corrupção. 
3) Os cursos realizados no estrangeiro são 

-12 Procuradores, formados   
 

Gabinete 
de Serviço 
do conten-
cioso do 
Estado.  

 Direcção 
das 
finanças 
da PGR 

69    69 
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identificados como prioritária nas áreas de 
investigação criminal, e administrativa, 
Liderança, de gestão financeira, crime 
organizado, crime de braquiamento de 
capitais, prevenção de droga e combate a 
corrupção.  

Capacitação aos Procurado-
res e os oficiais da Justiça  
no país.  

1) Número de procura-
dores e oficiais da 
justiça formados 
2) Número de cursos 
realizados em TL 
3) Número de cursos 
realizados em Timor-
Leste. 
 
4) Recrutamento de um 
procurador internacio-
nal.    

 2014 ou 2015 
1) Os Procuradores e oficiais da justiça 
formados com o número de dez pessoas. 
2) Os cursos realizados em TL identifica-
dos como prioritária nas áreas de investi-
gação criminal, e administrativa, Liderança, 
de gestão financeira, crime organizado, 
crime de braqueamento de capitais, e 
combate a corrupção. 
3) Os cursos realizados no estrangeiro 
identificados como prioritária nas áreas de 
investigação criminal, e administrativa, 
Liderança, de gestão financeira, crime de 
organizado, crime braquiamento capitais, 
prevenção de droga e combate a corrup-
ção.  

 - 40 Procuradores, oficiais 
da justiça e funcionarios 
públicos formados   
- 1 Assessor internacional 
recrutado para apoiar Serviço 
do contencioso do Estado. 

Gabinete 
de Serviço 
do conten-
cioso do 
Estado. 

 Direcção 
das 
finanças 
da PGR 

539    539 

Capacitação na areia de 
inspecção. 

1) Número de procura-
dores e oficiais da 
justiça formados. 
2) Recrutamento de um 
procurador internacio-
nal para apoio de 
serviço do Gabinete do 
combate acorrupção e 
contesiozo do estadu. 

 2014 ou 2015 
1) Os Procuradores e oficiais da justiça 
formados são setenta e oito pessoas. 
2) Os Procuradores são trinta e duas 
Pessoas. 
 

1)  Procuradores doze pes-
soas, oficiais  da justiça  
trinta pessoas e funcionarios 
públicos são cinquenta 
pessoas. 
2.Um Assessor internacional 
recrutado. 

Gabinete 
do combate 
de corrup-
ção  
, Crime 
organizado 
e Inspector 
do MP. 

 Direcção 
das 
finanças 
da PGR 

     

Elevar os conhecimentos 
especializados dos procura-
dores nacionais, oficiais da 
justiça e funcionários públi-
cos.  

Número de procurado-
res nacionais são trinta 
e duas pessoas, oficiais 
da justiça noventa e 
nove pessoas e funcio-
nários públicos oitenta 
e duas pessoas forma-
dos na área do comba-
te de droga, contencio-
so de estado, corrup-
ção, civil e contra 
menores, de investiga-

 1.Em 2014 até 2015.  
Os Procuradores nacionais formados na 
áreia do combate de droga são dez Pesso-
as. 
2.Os Procuradores nacionaisformados na 
áreas do contagioso do estado, combate 
corrupção são cinco pessoas,  
3. Os Procuradores nacionais formados na 
áreas civil e contra menores, de investiga-
ção são quinze Pessoas,  
4. Os funcionarios públicos formados na 
áreas línguas, administração, atendimento 

 Em 2016 
previsto 
Os Funcionários públicos 
formados na área do comba-
te contra droga, contencioso 
do estado, corrupção, civil e 
contra menores, investigação 
línguas,  administração 
atendimento e liderança são  
setenta e oito pessoas. 

 FDCH       
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ção línguas, adminis-
tração atendimento e 
liderança.  

e liderança são  sessenta pessoas. 

Total do Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 608 

 Programa 3: Gestão corrente do Ministério Público 

Comprar veículos Número de veiculos 
distribuídos  do Procu-
rador Geral e Adjunta 
do Procurador Geral 
foram adquiridas em 
2009. 

- 2015:  2 veiculos comprados e distribuídos  Criadas as condições de 
serviço  do Procurador Geral 
e Adjunta do Procurador 
Geral 

    65   65 

Aquisição dos equipamentos 
informáticos, equipamentos 
diversos nomeadamente, 
mobiliários, de escritórios, de 
saneamento.  

Número dos equipa-
mentos comprados e 
distribuídos em 2015 
são de cinquenta e 
duas unidades. 

- 2014 ou 2015  
Número dos equipamentos comprados e 
distribuídos as cinquenta unidades com-
prados no ano de 2015. 

Criadas as condições de 
serviço  da PGR e dos  
delegações judiciárias nos 
municípios de Baucau, 
Viqueque, Ermera, Maliana, 
Suai e Oecusse.  

    55   55 

Total do Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 120 

Programa 4: Desenvolvimento Institucional 
Objectivo Específico: Alargar os serviços judiciários nos municípios.  

Reapropriação de construção 
do edifício de arquivamento 

     PDD    85  85 

Total do Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 85  

Programa 5: CPLP a nível Procurador-Geral 

Participação nos programas e 
actividades no âmbito da 
CPLP tanto no pais   como no 
Estrangeiro.  

Número da  reuniões, 
conferências, seminári-
os, palestras realizadas  
no pais como no  
estrangeiros.  

- 2015 
O número da  reuniões, conferencias, 
seminários, palestras realizadas  no pais e 
no estrangeiros, são sete vezes. 

2015  
O Número da  reuniões, 
conferencias, seminários, 
palestras realizadas  no pais 
e no estrangeiros, sete 
vezes. 

MP DTG         
 
 

Total Programas PGR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 1,381.4 
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Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça 

Papel  

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste, no artigo 27.º, prevê a existência do Pro-

vedor de Direitos Humanos e Justiça, como um órgão independente que tem por função apreciar e 

procurar satisfazer as queixas dos cidadãos contra os poderes públicos, podendo verificar a conformi-

dade dos actos com a lei, bem como prevenir e iniciar todo o processo para a reparação das injustiças, 

e com competência, ainda, para apreciar casos concretos, sem poder decisório, dirigindo recomenda-

ções aos órgãos competentes; 

A Provedoria de Direitos Humanos e Justiça é um órgão independente nos termos da Lei N.º 7/2004, 

de 20 de Maio, sobre o Estatuto do Provedor dos Direitos Humanos e Justiça e exerce a função no 

âmbito das actividades dos poderes públicos como o Governo, a PNTL, os Serviços Prisionais e a F-

FDTL.  

Compete à Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça realizar investigação da violação de Direitos 

Humanos, liberdade e garantias fundamentais, situações de abuso de poder, má administração, ilegali-

dades e injustiças. 

Compete ao Provedor dos Direitos humanos e Justiça, no âmbito dos seus poderes de fiscalização: 

 Supervisionar o funcionamento dos poderes públicos, nomeadamente do Governo, e dos seus 

órgãos e das entidades privadas que levem a cabo funções e serviços públicos, podendo abrir 

inquéritos sobre violações sistemáticas ou generalizadas de direitos humanos ou de má admi-

nistração; 

 Submeter ao Governo, ao Parlamento Nacional ou a qualquer outro organismo competente, 

numa base consultiva, pareceres, recomendações, propostas e relatórios sobre qualquer maté-

ria relativa à promoção e protecção dos direitos humanos e à boa governação; 

 Requerer junto do Supremo Tribunal de Justiça a declaração de inconstitucionalidade de leis, 

incluindo da inconstitucionalidade por omissão, nos termos dos artigos 150º e 151º da Consti-

tuição da República Democrática de Timor-Leste; 

 Fiscalizar e verificar a compatibilidade de qualquer lei, regulamento, despacho administrati-

vo, política e prática em vigor ou de qualquer proposta legislativa com o Direito Internacional 

costumeiro e os tratados vigentes em matéria de direitos humanos; 

 Recomendar a adopção de nova legislação e propor alterações à legislação em vigor e a adop-

ção ou revisão de medidas administrativas. 

Orçamento 

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça tem um Orçamento de 1,379 milhões de dólares para 

2016. 
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Perfil de Funcionários 

A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho 

de cerca de 223 pessoas, composto por 78 funcionários permanentes, 25 cargos de direcção e chefia. A 

projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 120 pessoas.  

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 1        -     1          -     -       -         12        5          17         8            14          22          13          11         24          9           1            10           2              2            4               45           33          78              

Escalão 1
o 1        -     1          -     -       -         11        5          16         4            6            10          11          7           18          3           -         3             -           -         -            30           18          48              

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         1          -        1           4            8            12          2           4           6            6           1            7             2              2            4               15           15          30              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 2        -     2          3        -       3            23        9          32         13           15          28          13          11         24          9           1            10           2              2            4               65           38          103            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        1        -       1            -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional -     -     -        2        -       2            1          1          2           -         -         -          -            3             1            4                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         3          -        3           1            1            -         -          -            4             -         4                

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         7          3          10         4            1            5            -         -          -            11           4            15              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 1        -     1          3        -       3            11        4          15         5            1            6            -         -        -         -        -         -          -           -         -            20           5            25              

PROVEDORIA DOS DIRETOR HUMANOS E JUSTIÇA (PDHJ)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

2                                  3                                    32                                    28                                         24                                       10                                         4                                                103                                           

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                          -                                               -                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

6                                                  120                                              

1                                   4                                      50                                      25                                           21                                         13                                           6                                                  120                                              

1                                   4                                      50                                      25                                           21                                         13                                           
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Plano Anual da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de 
Desempenho 

Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamental 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Assegurar um bom conhecimento das entidades públicas sobre o papel da PDHJ, os direitos humanos e a boa-governação a nível institucional. 
Meta Final: Até 2017, metade das entidades públicas possuem bom conhecimento sobre o papel da PDHJ , os direitos humanos e a boa-governação  
Indicador de Prestação de Serviços: % das entidades públicas participam na formação e possuem bom conhecimento sobre o papel da PDHJ, os direitos humanos e a boa-governação  

Programa 1: Formação aos membros da PNTL, F-FDTL e Líderes comunitários sobre o papel da PDHJ, direitos humanos e o sistema de gestão de queixas 
Objetivos específicos: Aumentar (melhorar) o conhecimento, a habilidade e a atitude dos membros da PNTL, F-FDTL e Líderes comunitários para o melhor desempenho das suas funções  

Atividade 1: Providenciar treinos 
aos oficiais da PNTL sobre os 
Direitos Humanos e o papel da 
PDHJ nos Municípios de Baucau, 
Manatuto, Liquiça, Aileu e Ermera 

- 5 atividades de treino com 
cada atividade composta por 
um mínimo de 25 participan-
tes 
- Um mínimo de 25% do 
total das oficiais femininas 
da PNTL participa no treino.  
- Os membros da PNTL que 
participam na formação 
possuem no mínimo um 
aumento de conhecimento 
de 50% depois do treino.   

-Pré-teste e Pós-
teste 
 
-Relatório 
 
-Fotografia 

O total de parti-
cipantes foi de 
125 em 2013 e 
113 em 2014. 

O total de partici-
pantes nas ativida-
des de  treino é de 
75.  

DH, CFP e  
Assessoria 
da DHUN 

- 750101 
(PDHJ) 

8.7     8.7  

Atividade 2: Treino aos sargentos 
das F-FDTL sobre os direitos 
humanos e o papel da PDHJ nos 
Centros de Formacão de Metinaro 
e Baucau 

- 2 atividades de treino com 
cada atividade composta por 
um mínimo de 25 participan-
tes 
- Um mínimo de 25% do 
total de sargentos femininos 
das F-FDTL participa no 
treino. 
- Os Membros das F-FDTL 
participantes na formação 
possuem no mínimo um 
aumento de conhecimento  
de 50%  depois do treino 

-Pré-teste e Pós-
teste 
 
-Relatório 
 
-Fotografia 
 

 O total de partici-
pantes nas ativida-
des de  treino é de 
50 pessoas. 

DH - 750101 
(PDHJ) 

1.8    1.8 

Atividade 3: Estabelecimento de 
manual de treino para as F-FDTL 
por uma equipa de trabalho criada 
por entidades relevantes. 

Até ao ano de 2017, será 
estabelecido um manual de  
treino àsF-FDTL 

- Relatório A PDHJ possui 
um manual de 
treino à PNTL 

 DH  750101 
(PDHJ) 

0.2    0.2 
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Atividade 4: Treino aos Líderes 
Comunitários (Chefes de Sucos, 
Conselhos de Sucos, representan-
tes da juventude feminina e mascu-
lino e líderes não-formais) nos 
Municípios de Lautem, Liquiçá, 
Ermera e Aileu 

- 5 atividades de treino a 
cada município com cada 
atividade composta por um 
mínimo de 30 participantes 
- Líderes Comunitários 
participantes na formação 
possuem no mínimo um 
aumento de conhecimento 
de 50% depois do treino.   

-Pré-teste e Pós-
teste 
 
- Relatório 
 
-Fotografia 
 

- O total de 
participantes foi 
de 80 pessoas 
em 2013, e 20 
em 2014.  
- Relatório de 
percepção do 
ano de 2014.  

O total de partici-
pantes é de 150 
pessoas. 

DH - 750101 
(PDHJ) 

12.6    12.6 

Atividade 5: Celebração do Dia 
Internacional de Direitos Humanos 

- Atividade de celebração 
durante 3 dias num suco 
rural do município de Bobo-
naro  

   DH  750101 
(PDHJ) 

16    16 

Total Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 39.3 

Programa 2: Estabelecimento de formação às entidades públicas, incluindo aos funcionários de cargos de direção e de chefia e aos profissionais de saúde das instituições relevantes, sobre o papel da PDHJ, os princípios e viola-
ções de boa-governação. 
Objetivos específicos: Melhorar o conhecimento, a habilidade e a atitude, assegurando uma eficaz e eficiente gestão administrativa no sentido de manter e criar uma administração pública transparente, com integridade e responsabilidade no seio 
do funcionalismo e organismo público na promoção de boa-governação  

Atividade 1: Continuação de treino 
conjunto com o Ministério da Saúde 
e Inspeção Geral do Estado sobre 
a boa-governação e o papel da 
PDHJ estabelecido aos funcionári-
os do cargo de direção e de chefia 
e aos profissionais de saúde oriun-
dos de 13 municípios.  

- Cada treino é composto por 
um mínimo de 25 participan-
tes oriundos de cada muni-
cípio.  
- Um mínimo de 30% das 
mulheres participa no treino.  
- Os participantes do treino 
possuem no mínimo um 
aumento de conhecimento 
de 50% depois do treino. 

-Pré-teste e pós-
teste 
 
-Número de queixas 
registadas 
 
-Fotografia 
 
-Relatório 

O total dos 
participantes em 
2013 foi de 401 
e 404 em 2014 

325 pessoas BG - 750102 18.8     18.8  

Atividade 2: Estabelecimento de 
workshop às entidades públicas 
(funcionários públicos) do Ministé-
rio da Defesa, Ministério Estatal e 
Ministério da Justiça 

- Cada workshop é compos-
to por um mínimo de 70 
participantes oriundos de 
cada ministério.  
- Um mínimo de 30% de 
mulheres participa no treino.  

-Fotografia 
 
-Relatório 

Total de  partici-
pantes em 2013: 
256 (Mulheres: 
64, homens 
201). Em 2014: 
220 (M=50 e H= 
170) 

210 pessoas BG, CAC e 
IGE 

- 750102 1.4     1.4  

Atividade 3: Realização de Monito-
rização e Avaliação aos alvos 
participantes no treino conjunto 
estabelecido pelo Ministério da 
Educação e Inspeção Geral em 

- Foram avaliados um míni-
mo de 104 alvos seleciona-
dos de 805 participantes no 
treino oriundos de 13 muni-
cípios. 

-Questionário 
-Entrevista 
-Lista de Presença 
-Relatório 

- 52 BG - 750102 4.8     4.8  
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2013 e 2014.  - Um mínimo de 50% de 
mulheres participa na avalia-
ção.  

Atividade 4: As atividades conjun-
tas entre a PDHJ, CAC, IGE e KFP 
- workshops, seminários, treinos e 
investigações sobre as áreas de 
prevenção nos serviços da admi-
nistração pública 

O total dos participantes nas 
atividades é de 115 pessoas 
durante 12 dias   

Relatório e fotografia  115 pessoas  BG  750102 11     11  

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         36 $ 

Objetivo Geral 2: Garantir que as Autoridades realizem a Prevenção e a Correção às Violações dos Princípios de Direitos Humanos e de Boa-Governação. 
Meta Final: Até ao ano de 2017, um mínimo de 50% das queixas apresentadas à PDHJ serão submetidas a investigação. 
Indicador de Prestação de Serviços: 25% das recomendações das investigações serão implementadas  

Programa 1: Realização de investigações pela PDHJ sobre os casos de violações de Direitos Humanos 
Objetivos específicos: Os queixosos podem acompanhar os progressos dos casos apresentados à PDHJ, a fim de identificar os tipos de violações de direitos humanos e reconhecer tanto as causas como também os autores dessas violações.  

Atividade 1: A PDHJ recebe quei-
xas das comunidades em todo o 
território sobre as violações de 
Direitos Humanos e dirige notifica-
ções aos queixosos.  

60% das queixas apresenta-
das à PDHJ serão de pes-
soas não habitantes de Díli.  
 
Até 2017, 25% das queixas 
apresentadas à PDHJ são 
feitas por mulheres  
 
Até 2017, as queixas apre-
sentadas fora do mandato 
da PDHJ diminuem ao 20% 
 
Até 2017, a PDHJ realiza 
classificações aos casos 
urgentes das pessoas vulne-
ráveis.  
 

-Carta de notificação  
 
-Fotografia 
 
-Gravação  
 
-Relatório 

- Em 2013 e 
2014 as queixas 
apresentadas 
sobre a violação 
de direitos 
humanos foi num 
total de 206. 
- Em 2013 as 
queixas apresen-
tadas por mulhe-
res foram num 
total de 93 alias 
32% do total das 
queixas. 
- Em 2014 as 
queixas apresen-
tadas por mulhe-
res foram 24% 
do total de  113 
queixas  

Até 2017 a PDHJ 
receberá da comu-
nidade 250 queixas. 

DAP - 750101 
(PDHJ) 

3.3    3.3  

Atividade 2. Preparação de Rela-
tório de Avaliação Preliminar (RAP) 
e submissão de convocatórias e 
relatórios de investigação final e 
recomendações  

100% das queixas recebidas 
possuem Relatório de Avali-
ação Preliminar (RAP) 
100% dos Relatórios de 
Investigações Finais serão 

RAP O total dos 
relatórios preli-
minares em 
2013 e 2014 foi 
222 

RAP 100% 
 
RIF 100% 

DH - 750101 
(PDHJ) 

1.4    1.4  
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publicados  O total dos 
relatórios finais 
de investigações 
em 2013 foi 14 e 
20 em 2014.  

Atividade 3: A PDHJ realiza medi-
ações / conciliações aos casos 
apropriados através do Departa-
mento de Mediação e de Concilia-
ção.  

A PDHJ usará mecanismos 
de  mediação / conciliação 
aos 100% dos casos decidi-
dos pelo Comité de Gestão 
de Casos em 2016.  
A PDHJ resolverá 50% dos 
casos de mediação por 
menos de 6 meses  

- Fotografia 
- Documentos de  
mediação  
-Relatório 

3 100% DAP - 750101 
(PDHJ) 

2    2 

Atividade 4: Realizar investigações 
(Audiência aos respondentes e 
entrevistas aos queixosos e teste-
munhas) 

O processo de 90% dos 
casos admitidos pela deci-
são da KJK deve cumprir o 
manual operativo. 

-Gravação em áudio 
e  CCTV 
-Fotografia 
-Documentos 
-Transcrição  
-Formato de audiên-
cia 

O total de casos 
de investigação 
em 2013 foi de 
56 e 72 em 2014  

45 DH - 750101 
(PDHJ) 

6.7     6.7  

Atividade 5: A PDHJ realiza 
seguimentos às implementações 
pelas instituições respondentes 
sobre as recomendações das 
investigações apresentadas. 

50% das recomendações 
sobre as investigações  
feitas pela PDHJ são imple-
mentadas pelas instituições 
respondentes  
 
 

-Relatórios de Inves-
tigações finais ou 
recomendações  
 
-Relatório 
 

100% do total de 
15 recomenda-
ções de investi-
gações sobre os 
DH são imple-
mentadas 

50% do total de 
casos recomenda-
dos são implemen-
tados  

DAP - 750101 
(PDHJ) 

2.6     2.6 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 16 

Programa 2: A PDHJ realiza investigações sobre os casos de violações contra os princípios de Boa-Governação  
Objetivos específicos: Os queixosos acompanham os progressos dos casos apresentados à PDHJ, a fim de identificar os tipos de violações de direitos humanos e reconhecer tanto as causas como também os autores dessas violações.  

Atividade 1: A PDHJ recebe quei-
xas das comunidades em todo o 
território sobre as violações contra 
a boa-governação  

60% das queixas apresenta-
das à PDHJ são de pessoas 
não habitantes de Dili. 
Até 2017, 25% das queixas 
apresentadas à PDHJ são 
de mulheres  
Até 2017, o total das queixas 
apresentadas fora do man-
dato da PDHJ deve diminuir 
para 20% 
Até 2017, a PDHJ deverá 

-Carta de notificação  
-Fotografia 
 
-Gravação  
 
-Relatório 

- O total das 
queixas sobre as 
violações de 
boa-governacão 
em 2013 e 2014 
foi de 298 casos.  
-De 145 queixas 
em 2013, 17% 
foram apresen-
tadas por mulhe-
res  

-Até 2017 a  PDHJ 
recebe  das comu-
nidades queixas 
num total de 149 

DAP - 750101 
(PDHJ) 

3.3    3.3  
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estabelecer uma classifica-
ção aos casos urgentes das 
pessoas vulneráveis.  

- E de 153 quei-
xas em 2014, 
20% foram 
apresentadas 
por mulheres. 

Atividade 2: Preparação de Rela-
tórios de Avaliações Preliminares 
(RAP) e envio de convocatórias e 
relatórios de investigações finais e 
recomendações  

Estabelecer relatórios de 
avaliações preliminares 
(RAP) aos 100% das quei-
xas recebidas  
100% dos Relatórios de 
investigações finais serão 
publicados  

RAP 
RIF 
 

Em 2013 e 2014 
foram concluídos 
um total de 319 
RAPs. 
O total dos 
relatórios finais 
publicados em 
2013 e 2014 é 
de 76  

RAP 100% 
 
RIF 100% 

BG - 750102 
(Boa- 
Governação)  

2.8    2.8   

Atividade 3: A PDHJ realizará  
mediação/conciliação aos casos 
apropriados através do Departa-
mento de mediação e conciliação 

A PDHJ usará mecanismos 
de mediação/conciliação aos 
100% dos casos decididos 
pelo Comité de Gestão de 
Queixas em 2016 
A PDHJ resolve 50% dos 
casos de mediação num 
prazo de menos de 6 meses. 

- Fotografia 
- Documentos de  
mediação  
- Relatório 

5 100% DAP - 750101 2    2 

Atividade 4: Estabelecer investiga-
ções (audiência aos respondentes 
e entrevistas aos queixosos e 
testemunhas)  

90% dos casos decididos 
pelo CGC (KJK) são subme-
tidos aos processos de 
investigações e ao cumpri-
mento do manual operativo. 

-Gravação em áudio 
e CCTV 
-Fotografia de 
-Transcrição  
-Formato de 
audiência 

O total de casos 
investigados em 
2013 e 2014 foi 
de 182 

 40 BG - 750102 
(Boa- 
Governação) 

5.4    5.4  

Atividade 5: A PDHJ realiza 
seguimentos às implementações 
pelas instituições respondentes 
sobre as recomendações das 
investigações apresentadas. 

- São implementados pelas 
instituições respondentes 
50% do total de casos reco-
mendados pela PDHJ sobre 
as investigações relativas a 
boa-governação. 

-O Relatório de 
Investigação Final ou 
recomendação  
 
-Relatório 
 
 

91% do total de 
23 recomenda-
ções de  investi-
gação de BG 
são implementa-
das  

São implementados 
50% do total de 
casos recomenda-
dos  

DAP - 750101 2.6    2.6 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 16  

Objetivo Geral 3: Garantir que as Autoridades realizam a Prevenção e a Correção às Violações de Direitos Humanos e Boa-Governação.  
Meta Final: Até 2017, % das Instituições correspondentes trocam as suas políticas e ações com o sentido de cumprir as leis de  direitos humanos e os princípios de  boa-governação 
Indicador de Prestação de Serviços: % da fiscalização e advocacia pela PDHJ às instituições respondentes a fim de respeitar as leis de direitos humanos e de boa-governação no desempenho dos seus serviços. 

Programa 1: Estabelecer uma monitorização conjunta com a KOMNAS HAM a fim de identificar os Timorenses separados das suas famílias durante a ocupação Indonésia e estabelecer monitorizações conjuntas às áreas fronteiriças 
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entre Timor-Leste e a Indonésia 
Objetivos específicos: Reunificar as famílias separadas durante a ocupação Indonésia e identificar os problemas enfrentados pelo povo Timorense e Indonésio.  

Atividade 1: Estabelecer identifica-
ções aos 13 municípios por meio 
de distribuição de questionários às 
autoridades locais e o preenchi-
mento direto de formulários e 
estabelecimento de coordenação 
com a Komnas Ham 

- Até 2017 a PDHJ realizará 
a recolha de dados/ questio-
nários em 6 municípios  

- Questionário 
- Entrevista 
- Fotografia 

18 dados 100 Questionários  DH - 750101 
(PDHJ) 

7    7 

Atividade 2: Desenvolver relatórios 
sobre os resultados de monitoriza-
ções que serão submetidos às 
Instituições relevantes. 

- Até 2017 a PDHJ, ao 
mínimo, reunificará mais 20 
pessoas 

-Fotografia 
-Questionário 
-Entrevista  

Identificação de 
18 pessoas 
separadas, e 
reunificação de 
15 pessoas às 
suas famílias  

20 pessoas DH,Komnas 
Ham 

- 750101 
(PDHJ) 

0.2    0.2 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 7.2  

Programa 2: A PDHJ coordena e prepara um relatório ao comité da CEDAW, CRC, CAT e UPR 
Objetivos específicos: Garantir que o Estado de Timor-Leste implemente e cumpre as convenções já ratificadas  

Atividade 1: Estabelecer um secre-
tariado de equipa de serviços 
conjuntos com as ONGs relevantes 
a fim de realizar seguimentos às 
implementações das recomenda-
ções dos comités da CEDAW e do 
CRC. 

- Estabelecer no 1o trimestre 
de 2016, um grupo de traba-
lho e providenciar assistên-
cia técnica à esse grupo a 
fim de fazer seguimentos à 
implementação das  reco-
mendações e  à distribuição 
de serviços com as ONGs 
relevantes.  
- Até 2017, publicar relatóri-
os conjuntos, ao mínimo de 
1, sobre a implementação da 
Convenção da CEDAW e 
CRC em Timor-Leste.  

- Minutas  
- Fotografia 
- Lista de presença  
- Relatórios públicos  

A PDHJ submete 
2 relatórios  
sombra aos 
comités da 
CEDAW e CRC 
no ano de 2015 

1 Direção de 
Direitos 
Humanos, 
Rede Feto, 
Fokupers, 
Pradet, Alola 
Foundation, 
Alfela, FTM 

- 750101 
(PDHJ) 

0.2    0.2 

Atividade 2: Estabelecer consultas 
públicas e preparar o relatório da 
UPR (Universal Periodic Review = 
Revisão Periódica Universal) 

- Workshops com as ONGs 
e autoridades a fim de reco-
lher dados. 
- Submissão de 1 relatório 
ao comité 

- Relatório 
- Fotografia 

Em 2011: já foi 
submetido 1 
relatório de UPR 

1 DH - 750101 
(PDHJ) 

0.2    0.2 

Atividade 3: Estabelecer consultas 
públicas e preparar o relatório da 
CAT (Convention against torture = 

Até 2017, a PDHJ deverá 
submeter 1 relatório ao 
comité.  

- Relatório 
- Fotografia 

Em 2011: já foi 
submetido um 
(1) relatório da 

1 DH - 750101 
(PDHJ) 

0.2    0.2 
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Convenção Contra a Tortura) CAT 

Atividade 4: Estabelecer monitori-
zações às celas prisionais em Dili e 
Ermera 

Estabelecer monitorizações 
às celas prisionais 1 vez por 
trimestre  

- Relatório 
- Fotografia 

 
 
 

4 DH  750101 
(PDHJ) 

1.6    1.6 

Total do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $  2.2  

Programa 3: Fiscalização pela PDHJ ao sistema de aprovisionamento do projeto de PDID dos Ministérios da Administração Estatal e Ministério da Agricultura e Pescas 
Objetivos específicos: Garantir para que as autoridades implementam o andamento dos projectos em conformidade com o previsto na lei de aprovisionamento.  

Atividade 1: Recolha de documen-
tos  sobre o projeto de PDID por 
meio de convocações de encontros 
com as instituições alvos 

- Realização de 2 encontros 
com as instituições alvos em 
2016  

- Questionário 
- Fotografia 
- Relatório 

 2 BG - 750102 (Boa 
Governação) 

0.2    0.2 

Atividade 2: Estabelecer fiscaliza-
ções ao sistema de aprovisiona-
mento das instituições alvo  

A PDHJ deverá estabelecer 
entrevistas às autoridades 
relevantes, contractores 
/implementadores e benefi-
ciários num mínimo de 75 
pessoas a cada ministério.  

- Fotografia 
- Relatório 

Já estabelecidas 
5  fiscalizações 
às instituições 
em 2014. 

2 BG - 750102 (Boa 
Governação) 

4.8    4.8 

Atividade 3: Monitorização sobre 
os procedimentos de pagamento 
aos idosos em 4 municípios (Aileu, 
Lautêm, Liquiçáe Dili) 

-Até 2017, providenciar um 
relatório sobre os procedi-
mentos de pagamento aos 
idosos.  

- Questionário 
Observação direta 
- Fotografia 
- Relatório 

Preparação de 1 
relatório em 
2014 

1 BG   5.7    5.7 

Total do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 10.7 

Programa 4: A PDHJ fortalece relações institucionais a nível nacional e internacional 
Objetivos específicos: A PDHJ possui boas relações e cooperação com as instituições parceiras dentro do território e no estrangeiro  

Atividade 1: Encontro do Conselho 
Diretivo da PDHJ convocado em 
cada mês.  

- Encontro do Conselho 
Diretivo da PDHJ convocado 
em cada mês, juntamente 
com a distribuição de minu-
tas a cada participante 

-Minutas  - 10 DAF   1.8    1.8 

Atividade 2: Encontro com os 
membros do Conselho Consultivo.  

- Convocar encontros com o 
Conselho Consultivo e seus 
parceiros num mínimo de 2 
vezes em 2016 

-Minutas  - 1 DAF   1.1    1.1 

Atividade 3: A PDHJ convoca 
encontro de avaliação ao seu 
desempenho  

-No mínimo de uma vez 
durante o ano de 2016 

-Minutas - 2 DAF   1.9    1.9 
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Atividade 4: Coordenar a prepara-
ção do livro de Rede de Provedo-
res de Justiça da CPLP. Participa-
ção no encontro anual da Provedo-
ria da CPLP no Brasil. 

Participar no encontro das 
Provedorias da CPLP no  
Brasil com um total de 3 
participantes 

  3 DAF MoF/Dotação  
todo do Gover-
no 

      

Atividade 5: Participação no 
encontro anual de Boa-Governação 
com a Pacific Ombudsman Alliance 
(POA) em Camberra, Austrália. 

Participar no encontro com a 
POA 1 vez em 2016, por 2 
participantes. 

  1    6.4    6.4 

Atividade 6: Participar no encontro 
anual de Boa-Governação junta-
mente com a Asian Ombudsman 
Association (AOA) em Bangueco-
que, Tailândia  

Encontro com a AOA 1 vez 
em 2016, por 2 participantes 

      5.5    5.5 

Atividade 7: Participar no encontro 
anual de Boa-Governação com 
International Ombudsman Institute, 
em Banguecoque, Tailândia. 

Participar no encontro com a 
IOI 1 vez em 2016, por 2 
participantes. 

  1    5.9    5.9 

Atividade 8: Participação no 
encontro de SEO-Senior Executive 
Officer Meeting em Sidney, Austrá-
lia. 

Participar no encontro 1 vez 
em 2016, por 1 participante. 

  1    8.9    8.9 

Atividade 9: Participação no 
encontro anual da International 
Coordination Committe (ICC) anual 
meeting na Suiça.  

Participar no encontro 1 vez 
em 2016, por 1 participante.  

  1    4.4    4.4 

Atividade 10: A PDHJ participa no 
encontro anual com a APF na 
Coreia do Sul  

Participar no encontro 1 vez 
em 2016, por 2  participan-
tes. 

      9.4    9.4 

Atividade 11: A PDHJ participa no 
encontro anual de SEANF. 

Participar no encontro 3 
vezes em 2016, por 4 parti-
cipantes em Yangon, Myan-
mar.  

  3    12.9    12.9 

Atividade 12: Pagamentos de 
quota à APF, ICC, SEANF e AOA. 

     MoF/Dotação 
toda do Gover-
no 

      

Total do programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 58.2 
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Programa 5: Providenciar capacitação profissional aos funcionários da PDHJ a fim de melhorar o seu desempenho.  
Objetivos específicos: Os funcionários da PDHJ têm bom conhecimento e habilidade suficiente no desempenho das suas funções.   

Atividade 1: Treino de Gestão com 
base nos resultados aos funcioná-
rios da PDHJ em Timor-Leste 

-Treinos à liderança da 
PDHJ por trimestre: 10 tri-
mestre ( 11 participantes), 20 
trimestre (r 11 participantes) 

- - 22 DAF FDCH       

Atividade 2: Curso de Português 
em Timor-Leste 

   20 DAF FDCH       

Atividade 3: Treino de computador 
(SPSS) 

   10 DAF FDCH       

Atividade 4: Treino sobre Monitori-
zação das Eleições na Tailândia. 

   3 DAF FDCH       

Atividade 5: Treino de Direitos 
Humanos sobre os assuntos de 
trabalhadores migrantes. 

   15 DAF FDCH       

Atividade 6: Treino sobre o impac-
to do meio-ambiente nos Direitos 
Humanos em Timor-Leste 

   15 DAF FDCH       

Atividade 7: Treino dos funcionári-
os de Mediação e de Conciliação 
na Indonésia 

 - - 3 DAF FDCH       

Atividade 8: Treino sobre o esboço 
e análise legal na Indonésia 

   2 DAF FDCH       

Atividade 9: Treino de técnicas de 
investigação em Malásia 

   2 DAF FDCH       

Total do Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Programa 6: A PDHJ deve obter um apoio máximo dos serviços das Delegações Territoriais, Relações Públicas, Assessoria Jurídica, Inspecção Geral dos Recursos Humanos. 
Objetivos específicos: Assegurar um apoio máximo aos funcionários e à estrutura da PDHJ para a implementação eficaz do seu mandato. 

Atividade 1: Estabelecer monitori-
zação às caixas de queixas nas 
áreas de Delegações Territoriais 
(Baucau, Maliana, Same e Oecus-
se) 

- A PDHJ estabelece monito-
rização cada mês e recolha 
de queixa das caixas de 
queixas. 

-Carta de queixa 3 queixas em 
2013 

5 DT, DAP - 750101 
(PDHJ) 

3.8    3.8 

Atividade 2: Apoio aos serviços de 
investigação, monitorização, pro-

-Apoio qualitativo às Dire-
ções de Boa-Governação, 

-Relatório - - Delegações 
Territoriais  

- 750101 
(PDHJ) 

1.3    1.3 



 

 

 

 

 

Page 406 

 

moção e educação (DH e BG), 
mediação e conciliação, seguimen-
to às recomendações e notifica-
ções. 

Direitos Humanos e Assis-
tência Pública nas suas 
Atividades em conformidade 
com os planos das Direções 
de DH, BG e DAP. 

Atividade 3: Convocar encontros 
públicos com os parceiros de 
desenvolvimento e linhas ministeri-
ais em cada Delegação Territorial 

A PDHJ por meio de DTs 
convoca encontros no míni-
mo de 2 vezes em 2016. 

 
-Fotografia 
-Relatório 

- 
 

 Delegações 
Territoriais  

- 
 

750101 
(PDHJ) 

0.5    0.5 

Atividade 4: Participar nos encon-
tros do Conselho Diretivo e nas 
demais atividades da PDHJ (sub-
meter propostas e relatórios finan-
ceiros e submeter os ficheiros de 
queixas).  

Os Diretores de DT partici-
pam nos encontros do Con-
selho Diretivo cada mês em 
2016.  

-Minutas 
-Relatório 

- 12 Delegações 
Territoriais  

- 750101 
(PDHJ) 

5.6     5.6  

Atividade 5: A PDHJ, através do 
seu Departamento de Relações 
Públicas, estabelece coberturas às 
atividades de promoção e de edu-
cação, monitorização e investiga-
ção nas áreas de Direitos Humanos 
e de Boa-Governação.  

O Departamento de Rela-
ções Públicas estabelece ao 
mínimo 30 coberturas sobre 
os Direitos Humanos e a 
Boa-Governação  

-Fotografia 
-Boletim de notícias 
-Página de Facebook 
da  PDHJ 
-Website da PDHJ 
-Relatório 

A PDHJ já tinha 
estabelecido 60 
coberturas às 
atividades de 
promoção e 
educação em 
2014 e 2015  

10 Direção de 
Administração 
e de Finanças  

- 750101 
(PDHJ) 

3.8     3.8  

Atividade 6: A PDHJ,através do 
seu Departamento de Relações 
Públicas, atualiza informação por 
meio da website e facebook 

-Mais de 2.500 pessoas 
visitam a website da PDHJ.  
 
- Mais de 2.000 pessoas 
gostam da página de face-
book da PDHJ 

-Relatório 
-Notícias 
-Fotografia 

-Em 2014-
2015,300 pesso-
as visitam a 
website da  
PDHJ  
-Em 2014-
2015,1.418 
pessoas é que 
gostam da pági-
na de facebook 
da PDHJ  

-Mais de 2.500 
pessoas visitam a 
website da PDHJ  
 
Mais de 2.000 
pessoas gostam da 
página de facebook 
da PDHJ  

Direção de 
Administra-
ção e de 
Finanças  

- 750101 
(PDHJ) 

0.6    0.6 

Atividade 7: A PDHJ, através do 
seu Departamento de Relações 
Públicas, estabelece contratos com 
a média de imprensa em Timor-
Leste na publicação de informa-
ções relativas aos serviços da 
PDHJ.  

-No primeiro trimestre o 
contrato entre as duas par-
tes será claro e assinado. 
 
- A informação da PDHJ é 
publicada nas páginas espe-
cíficas de 6 jornais  

-Relatório 
-Notícias 
-Fotografia 

A informação foi 
publicada 1 vez  
na media em 
2015.  

4 Direção de 
Administração 
e de Finanças  

- 750101 
(PDHJ) 

2.4    2.4 
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Atividade 8: A PDHJ, através da 
sua Direção de Administração e de 
Finanças (Logística, Finanças e  
Aprovisionamento e Recursos 
Humanos), estabelece mentoria,  
manutenção, inspeção e monitori-
zação ao património do Estado, 
contratos e demais serviços a nível 
nacional e regional 

- O Departamento da Logís-
tica estabelece inspeções 
trimestrais ao património do 
Estado a cada Delegação 
Territorial.  
 
 

  8 Direção de 
Administração 
e de Finanças  

- 750101 
(PDHJ) 

3.6     3.6  

Atividade 9: A PDHJ, através do 
GAJ, providencia comentários e 
pareceres sobre os esboços de leis 
pelo Parlamento Nacional e pelo 
Conselho de Ministros, e prepara 
relatório de investigações antes da 
sua publicação.  
 

- No máximo, a PDHJ provi-
denciará 5 comentários aos 
esboços de leis pelo Parla-
mento Nacional e pelo 
Governo em 2016.  
- O mínimo de 20% dos 
pareceres da PDHJ deverá 
ser sobre as mudanças das 
leis atualmente implementa-
das.  
- Até 2017, a PDHJ através 
do GAJ, providencia comen-
tários a um mínimo de 5 
relatórios de investigação e 
5 relatórios de fiscalização.  

-Relatório 
-Jornal da República  
-Relatório final de 
investigação 
- Relatório final de 
investigação 

-Em 2013 a 
PDHJ, através 
do GAJ, provi-
denciou comen-
tários aos 15 
relatórios de 
investigação. 
-Em 2007 a 
PDHJ providen-
ciou comentários 
sobre a lei de 
manifestação a 
qual é atualmen-
te implementada  

5 comentários aos 
esboços de leis 
 
- 10 relatórios de 
investigações  

Gabinete da 
Assessoria 
Jurídica  e 
administra-
tiva 

- 750101 
(PDHJ) 

     

Atividade 10: Atualizar e garantir 
aos funcionários da PDHJ o acesso 
às novas leis do Parlamento Naci-
onal e do Governo.  

 - Distribuição e socialização 
sobre as novas leis do Par-
lamento Nacional e do 
Governo através de um 
mínimo de 10 sessões de 
apresentação. 

-Jornal da República   
 

- 10 Gabinete da 
Assessoria 
Jurídica e 
administra-
tiva  

- 750101 
(PDHJ) 

1    1 

Atividade 11: O Inspetor-geral 
recolhe dados e estabelece inspe-
ções e controlo às áreas de servi-
ços em conformidade com o man-
dato da PDHJ, especificamente 
com o artigo 12 do Decreto-Lei No. 
25/2011. 

- Avaliar atividades de ges-
tão administrativa, financeira 
e patrimonial da PDHJ em 
cada trimestre aos serviços 
centrais e regionais.  
- Submeter relatórios de 
recomendações ao superior 
direto em cada trimestre.  

-Relatório - 16 Inspeção 
Geral  

- 750101 
(PDHJ) 

1.2    1.2 

Atividade 12: Estabelecer proces-
sos disciplinares aos funcionários 
da PDHJ que cometem irregulari-
dades. 

- Processar queixas em 
conformidade com as leis 
aplicáveis na PDHJ. 

-Relatóriu - 100% Inspeção 
Geral  

- 750101 
(PDHJ) 
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Atividade 13: Desenvolver um 
manual de inspeção da PDHJ 

-O esboço do manual de 
inspeção será finalizado num 
período de 6 meses.   

-Esboço do manual 
de inspeção   

- 1 Inspeção 
Geral 

- 750101 
(PDHJ) 

0.2    0.2 

Total do programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 24 

Programa 7: Compra de equipamentos para facilitar os serviços operacionais e melhorar as condições do edifício da PDHJ.  
Objetivo Específico: Para facilitar os serviços operacionais 

Atividade 1: Compra computa-
dor/desktop com a total de 29 
unidades 

29 unidades de 
computador/desktop  

  29     29   29 

Atividade 2: Compra o hardisk 
server e NAS com a total de 7 

7 hardisk server adquiridos   7     7   7 

Atividade 3: Compra UPS com total 
de 24 

24 UPS adquiridas   24     2.4   2.4 

Atividade 4: compra 1 novo proje-
tor/LCD para PDHJ 

1 novo projetor/LCD para 
PDHJ 

  1     1.2   1.2 

Atividade 5: Compra 5 câmaras 
digitais 

5 câmaras digitais  5      1.8   1.8 

Atividade 6: Compra 7 Cam Recor-
der/audio recorder para serviço 
investigação boa governação e 
direitos humanos 

Compra 7 Cam Recor-
der/audio recorder para 
serviço investigação boa 
governação e direitos huma-
nos 

 7      8.4   8.4 

Atividade 1: Para finalizar o novo 
construção da PDHJ 

                             248  248 

Total programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 297.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objetivo Geral 4: Aumentar o número das comunidades que usam e beneficiam dos serviços da PDHJ.  
Meta Final: Aumentar o conhecimento das comunidades sobre o papel da PDHJ e aumentar o número das pessoas que beneficiam dos serviços da PDHJ.  
Indicador de Prestação de Serviços: % das pessoas com um melhor conhecimento sobre o papel da PDHJ, % dos queixosos oriundos das Sedes de Delegações Territoriais da PDHJ.  

Programa 1: Estabelecer revisões e implementação de sessões de socialização.  
Objetivos específicos: Aumentar (melhorar) o conhecimento e a atitude das comunidades sobre os direitos humanos e os princípios de boa-governação.  



 

 

 

 

 

Page 409 

 

Atividade 1: Programar e imple-
mentar as sessões de socialização 
em todos os Municípios de Timor-
Leste  

- Total de Sessões de Socia-
lização realizada pela PDHJ 
em 2016 (60) 
- Total de participantes (% de 
homens, % de mulheres) nas 
sessões de socialização 
(5.000) 
-Mudança na % das pessoas 
que possuem conhecimento 
sobre o mandato da PDHJ 
(+2%) 
 

- Base-de-dados das 
sessões de sociali-
zação 
- Base de dados das 
sessões de sociali-
zação 
- Survey de 
Perceção Anual 

Em 2014 a 
PDHJ realizou 
60 sessões de  
socialização. 
Um total de 
4.242 pessoas 
(1.721 mulheres) 
participaram nas 
Sessões em 
2014.  
33% das pesso-
as em Timor-
Leste possuem 
conhecimento 
sobre o papel da 
PDHJ.  

Total de  participan-
tes nas sessões de  
socialização foi de 
5.000 pessoas.  

PDHJ(DN no 
DT) 

USAID & NZ 
(G2G Program) 

 42    42 

Atividade 2: Desenvolvimento e 
distribuição de materiais educacio-
nais e promocionais.  

- O total de brochuras e 
livros imprimidos pela PDHJ 
(13.000) 
O total dos demais materiais 
promocionais imprimidos 
pela PDHJ (8.000 etiquetas, 
360 t-shirts, 900 notebooks) 
 
- Total de brochuras e livros 
distribuidos pela PDHJ ao 
nível regional 
 
- Total dos demais materiais 
promocionais (t-shirt, etique-
tas, etc.) distribuídos pela 
PDHJ ao nível regional.  
 
- Total de Filmes produzidos 
e distribuídos pela PDHJ.  
 
- Total de Programas de 
rádio produzidos pela PDHJ. 
 
 

Fatura 
 
Um (1) filme sobre 
os princípios de 
direitos humanos e 
um (1) sobre a boa 
governação  
 
-A PDHJ produziu e 
transmitiu 2 progra-
mas de radio.  

Em 2014 foram 
usados pela 
PDHJ: 6.000 
brochuras sobre 
o sistema de 
gestão de caso 
(CMS)  
- 6,000  brochu-
ras sobre o 
mandato da 
PDHJ  
- 1.000 brochu-
ras sobre o 
processo de 
mediação e 
conciliação da 
PDHJ.  
O que falta: 
- manual sobre 
os princípios de 
boa governação  
- Etiquetas 
(sticker)  
- T-shirts com 
logotipo da 
PDHJ  
-  Livros de  
notas 
- Filmes  

13.000 livros e 
brochuras 

DAF, DT USAID & NZ 
(G2G Program) 

 59    59 
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A PDHJ realizou 
4  programas de 
rádio em 2014 

Atividade 3: O Programa piloto de 
monitorização aos direitos huma-
nos e boa-governação.  

- Total de atividades de 
monitorização (merenda 
escolar e celas de detenção) 
estabelecidas pelas sedes 
regionais da PDHJ (53 ativi-
dades de monitorização às 
celas de detenção, 12 ativi-
dades de monitorização às 
prisões, 81 atividades de 
monitorização às escolas).  
A PDHJ publicou dois relató-
rios sobre as atividades de 
monitorização.   

Informação obtida da 
base-de-dados de 
monitorizações  
Relatório público 
sobre as condições 
das celas de deten-
ção e programa de 
merenda escolar 

As sedes regio-
nais da PDHJ 
não realizaram 
atividades de 
monitorização 
em 2014. 

As sedes regionais 
realizarão ao míni-
mo 146 atividades 
de monitorização   

DH, BG USAID & NZ 
(G2G Program) 

 24    24 

Atividade 4: Descentralizar o 
Sistema de Gestão de Quei-
xas/Casos (CMS) às sedes regio-
nais.  

- As 4 sedes regionais irão 
realizar 12 avaliações preli-
minares em 2016.  
 
 

- Relatório da forma-
ção de CMS  
- Relatório de avalia-
ção preliminar  

- As sedes 
regionais não 
realizaram ativi-
dades de inves-
tigação em 2014.  

Os funcionários nas 
sedes regionais 
realizaram ao 
mínimo 12 ativida-
des em 2014. 

DH, BG USAID & NZ 
(G2G Pro-
gram)USAID 

 13    13 

Atividade 5: Estabelecimento e 
implementação de um Sistema de 
Gestão de Conhecimento (KMS) 

-Entre 1/16 no 12/16 todos 
os funcionários da PDHJ já 
usarão o sistema de gestão 
de conhecimento.  

-  No  sistema de  
KMS da PDHJ  
inclui:  
-Website  
-CMS 
- Base de Dados 
Formulário interno  
(medidas de RBM)  

Algumas partes 
ja possuem (e-
cms) mas a sede 
nacional só pode 
aceder.  

Estabelecimento de 
KMS nas sedes da 
PDHJ em Díli, 
Baucau, Maliana, 
Oecusse e Same 

DG USAID & NZ 
(G2G Pro-
gram)USAID 

 12    12 

Atividade 6: Desenvolver a estru-
tura de gestão baseando nos 
resultados e no sistema de coorde-
nação às sedes regionais.  

O número dos relatórios 
baseia-se nos resultados 
enviados pelas sedes regio-
nais a Díli. 

Cada uma de todas 
as Sedes Regionais 
submeterá 5 relatóri-
os à Sede Nacional 
em 2016 

Atualmente a 
PDHJ não pos-
sui sistema de 
relatório.  

Cada sede regional 
produz no mínimo 1 
relatório por cada 
trimestre. 

DG USAID & NZ 
(G2G Pro-
gram)USAID 

 4    4 

Total do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 154 

Total PDHJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 661.4 
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Comissão Nacional de Eleições 

Papel  

Em virtude de ser uma entidade independente, conforme estabelecido no número 6 do artigo 65.º da 

Constituição da República, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) atribui grande valor aos critérios 

de Imparcialidade, Independência e Transparência. O mandato da CNE segundo o programa do VI 

Governo Constitucional consiste em conceptualizar, executar, coordenar e avaliar todas as actividades 

relacionadas com a supervisão e monitorização de todas as actividades eleitorais, incluindo registo 

eleitoral, esclarecimento dos objectivos de cada cidadão e auditoria às contas dos partidos políticos, 

de acordo com a Constituição e o diploma legal da RDTL. 

 
Orçamento 

A CNE tem um Orçamento de 8,390 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

A Comissão Nacional de Eleições apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 

274 pessoas, composto por 151 funcionários permanentes, 3 vagas em processo de recrutamento e 32 

cargos de direcção e chefia. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 88 pessoas.  



 

 

 

 

 

Page 412 

 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        1        -       1            6          1          7           34           19          53          27          12         39          21         -         21           19            11          30             108          43          151            

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        6            2            8            12          8           20          6           -         6             1              -         1               25           10          35              

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            6          1          7           28           17          45          15          4           19          15         -         15           18            11          29             83           33          116            

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais -     -     -        1        -       1            12        1          13         53           23          76          28          14         42          21         -         21           19            11          30             134          49          183            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        -     -       -         1          -        1           -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        -     -       -         2          -        2           1            1            -         -          -            3             -         3                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         3          -        3           18           4            22          1           2           3            -          -            22           6            28              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        -     -       -         6          -        6           19           4            23          1           2           3            -        -         -          -           -         -            26           6            32              

COMISSÃO NACIONAL DA ELEIÇÕES (CNE)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

1                                  1                                    13                                    76                                         44                                       21                                         30                                              186                                           

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

1                                   -                                   -                                     -                                          2                                           -                                          3                                                 

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

28                                                88                                               

-                                2                                      7                                        21                                           20                                         10                                           28                                                88                                               

-                                2                                      7                                        21                                           20                                         10                                           
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Plano Anual da Comissão Nacional de Eleições para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Veri-

ficação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 
FF 

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: Consolidar a cultura da democracia através do setor público transparente e responsável 
Meta Final: elevação da taxa de participação eleitoral de Timor- Leste em todos os atos eleitorais 
Indicador de Prestação de Serviços: Metade dos eleitores que completaram 17 anos 

Programa 1: Supervisão e verificação do processo de atualização da base de dados e recenseamento eleitoral em 2016 

Promover a supervisão, cooperação, coor-
denação com  parceiros ao nível nacional e 
municipal sobre atividades da CNE 

-Número de coordenações com parceiros ao 
nível nacional e municipal 
- Verificação do Número de Exibições e 
mudanças na Base de Dados 

Ata da Plená-
ria, Relatório 
da Supervisão 
dos Municípios, 
STAE 

 Aumento da participação de  
eleitores na 
inscrição 
 

Plenária, Sub- Com RE-
ABD, 
DNAPSC 

FC 630 BS    4 

Avaliar relatórios dos resultados da supervi-
são do RE-ABD e coordenar com Institui-
ções relevantes na resolução de problemas 
sobre queixas e reclamações 

-Número de queixas resolvidas 
-Número de queixas e reclamações identifi-
cadas e dirigidas às entidades  relevantes 

Relatório, 
Supervisão 

 Redução do número de 
reclamações e duplicação 
de documentos 

Plenária, Sub-Com RE-
ABD,Sub- Com sobre quei-
xas e reclamações, Ministé-
rio Público 

FC 630 BS    4 

Cooperar com todas as escolas secundári-
as inclusive com o STAE na emissão de 
cartões eleitorais aos estudantes secundá-
rios; do sexo feminino e masculino que 
completaram 16/17 anos 

- Nova taxa de participação eleitoral 
- Estudantes das escolas secundárias com 
mais de 16 anos têm oportunidade 
de inscrição e novo cartão eleitoral 

Relatório das 
atividades 
realizadas nas 
escolas secun-
dárias 

 Eleitores que completaram 
17 anos têm acesso ao 
direito  eleitoral e estudantes 
das escolas secundárias 
com cartão de identidade 

Plenária, Sub-Com RE-
ABD, STAE, ME,MAE,PNTL 
e Igreja 

FC 630 BS    4 

Verificar a base de dados do nível Nacional 
e Municipal 

Nacional; 
- Número de encontros com a equipa técni-
ca da Base de Dados 
- Sincronização na base de dados 
Municípios; 
- Supervisionar o processo da atualização e 
recenseamento eleitoral 
- Número de encontros com líderes do 
STAE Municipal 
- Número de encontros com líderes comuni-
tários para conhecimento da situação dos 
sucos 

  CNE está informada familia-
rizada, atualizada e informa-
da dos problemas e a situa-
ção de dados dos Municípi-
os. 
 
  

Plenária, 
Sub-Com RE-ABD, 
DNPASC 

 
FC 

  
BS 

   4 

Recenseamento Eleitoral no Estrangeiro Numero de Verificação 
Número de Exibições e mudanças na Base 

Relatório, 
Supervisão 

 Aumento da participação de 
eleitores na 

Plenária, Sub Kom RE-ABD FC  BS    500 
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de Dados ao estrangeiro inscrição 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 516 

Programa 2: Sensibilização e informação através da educação cívica dos eleitores 

Elevar e consolidar a consciência cívica dos 
cidadãos; mulheres e homens, idosos e a 
juventude sobre os atos eleitorais. 
 
 

- Número de Ed. Cívica realizada a nível 
nacional e nos 65 postos  administrativos 
- Número de participantes por sexo, idade e 
estudantes 

- Relatório das 
atividades de 
ed.cívica, lista 
de  participan-
tes 
- Publicação 
dos resultados 
da Ed. Cívica 
no website da 
CNE 

 Aumento de conhecimen-
to dos eleitores sobre os  
atos eleitorais 
 

Plenária da CNE, 
Sub-Com da Ed. 
Cívica, 
DNAPSC 
 

FC       
17 

Elaborar matérias de educação cívica; 
agendas, organizar programas de ed.cívica, 
providenciar treinamentos sobre atualização 
da base de dados dos PARPOL e eleitores, 
atendimento às queixas e reclamações 

- Revisão do manual de educação cívica 
segundo a categoria ou estratificação social 
de 
cada grupo 
- Produção de materiais de inclusão social e 
sensíveis ao género nomeadamente; Bro-
churas, panfletos, dísticos 

Relatório  
Manual de ed. 
cívica, 

 Todos os níveis  da soci-
edade, particularmente os 
grupos marginalizados 
com conhecimentos 
adequado sobre os valo-
res e princípios da demo-
cracia 

Plenária, Sub-Com 
Ed.Cívica, 
DNAPSC,DNIRPD 

FC       
17 

Realizar debates Públicos e talkshows na 
Rádio e Televisão 

- Televisão (3) vezes 
- Rádio (5) vezes 
- Debate Público (3) vezes 
 

Relatório das 
atividades, lista 
de participantes 
e  cópia das 
gravações 

 Aumento da sensibilidade 
e conhecimento dos 
eleitores através de 
audiovisual 

Plenária, Porta- Voz, 
DNAPSC,Dir.Geral 

FC       
17 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 51 

Programa 3: Sistema de gestão orçamental dos partidos,  execução com transparência e responsabilidade dentro do plano estabelecido e dos padrões de contabilidade 

Atualizar a base de dados dos partidos 
políticos 

- Estatuto dos PARPOL 
- Lista dos PARPOL 
- Portfólio ou brochura dos Partidos 
 

  Os PARPOL com capaci-
dade organizacional, e 
conscientes da importân-
cia da sua participação 
democrática 

Plenária, 
Sub-Com PAR-
POL,DNAPSC.DirGeral 

       

Promover capacitação na área da gestão 
financeira e contabilidade pública dos 
partidos políticos com assento parlamentar 
 
 

-Treinamento nos 13 Municípios (total 195 
pessoas) 
- Número de encontros regulares com parti-
dos políticos 
-Módulos de treinamento específico aos 
oficiais dos PARPOL com funções relevan-

Relatório dos 
treinamentos, 
Lista de partici-
pantes, publica-
ção no website 

 Capacidade de gerencia-
mento do orçamento da 
Subvenção Pública 

Plenária, Sub-Com sobre 
PARPOL, 
DNAPSC, Asessor, e Dep. 
de Auditoria 

FC       
9 
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tes à área de gestão financeira com partici-
pantes  

Verificar e apreciar a contatibilidade dos  
PARPOL com  assento parlamentar 

- Execução orçamental dentro dos procedi-
mentos financeiros estabelecidos 
- Padrão e regulamentos dos desembolsos 
- Certificação dos relatórios 
- Efetuar auditoria interna e externa 
- Elaboração dos resultados e recomenda-
ções da auditoria da CNE 

Relatório Finan-
ceiro e Publica-
ção no Jornal 
da República e 
no Web da CNE 

 Gestão orçamental res-
ponsável e transparente 

Plenária, 
Sub-Com   PARPOL, 
DNAPSC,Dir.Geral, 
DNPAF, 
Dep.das 
Finanças 

FC     TP 6,000 

Debate dos Partidos Políticos -Seminários, discussões e debates temáti-
cos na TV e Rádio a nivel nacional e sub- 
nacional 4 vezes 
- Número de encontros regulares com Par-
pol 
 

Relatório das 
atividades, 
cópia das gra-
vações, lista de 
participantes 

 Partidos políticos e a 
comunidade em geral 
informados sobre o pro-
cesso eleitoral 
 

Plenária, 
Porta-Voz, Sub-Com, 
Dir.Geral 
Assessor,DNAPSCDNIRPD 

 
FC 

 
630 

 
BS 

   145.5 

Total Orçamento do Programa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 6,154.5 

Programa 4: Desenvolvimento  e reforço de parcerias  de serviços dentro  e fora do país para a consolidação da democracia 

Explorar, facilitar, e manter cooperações de 
serviço da CNE  ao nível nacional, bilateral,  
multilateral e interinstitucional. 

- Número de Notas de Entendimento esta-
belecidas na área da cooperação 
- Promover o perfil da CNE dentro e fora do 
país. 
- Número de seminários com órgãos da 
administração eleitoral e outras instituições 
relevantes 

MdE, perfil, 
calendário, 
relatório e lista 
de participantes 
 

 Desenvolvimento e conso-
lidação de relações entre a 
CNE e outras instituições 
no futuro 

Plenária, SubKom,DG, 
Direção Nacional 

 
FC 

 
625 

 
BS 

    
12.8 

Facilitar estudos de viabilidade sobre elei-
ções no estrangeiro 

- Proposta de melhoramento de sistemas e 
modelos de eleições dentro e fora do país 
- Encontros/workshops, partilha de ideias 
com os parceiros 

Esboço do 
modelo do sis-
tema eleitoral 

 Promoção de conhecimen-
tos comparativos sobre 
procedimentos e sistemas 
eleitorais com outros 
países no estrangeiro 

Plenária 
Dir. Geral 

 
FC 

 
 

     
12.8 

Divulgar informações para promoção insti-
tucional 
 

Publicação da brochura da  CNE 
 

  Elevação do conhecimento 
do público sobre os servi-
ços da CNE 

Plenária 
SubKom Relações  Públi-
cas, 
DNAPSC, DNIRPD 

FC      40 

Pesquisas / Sondagem sobre os atos eleito-
rais 

Número da participação e envolvimento em 
pesquisas 

Relatório, Websi-
te da CNE 

 Promoção da  consciência 
dos eleitores como donos 
do processo eleitoral 

Plenária, 
Dir.Geral e  Direcção 

FC       
20 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 85.6 



 

 

 

 

 

Page 416 

 

Programa 5: Desenvolvimento de capacidades  e recursos humanos 

Facilitar e coordenar atividades de capaci-
tação institucional e recursos humanos 
dentro e fora do país inclusive formação e 
capacitação Nacional e Internacional, 
nomeadamente, cursos de português, 
inglês, informática, contabilidade, jornalis-
mo, e adm. eleitoral, correspondência, 
gestão, arquivo, protocolo, bolsa de estudos 
para cursos superiores dos funcionários 

- Número de Workshops Nacionais e Inter-
nacionais 
 
- Número de estudos comparativos 
 
- Lições aprendidas e adquiridas 
 
- Número de formações realizadas 

  Capacitação planeada e 
organizada dentro das 
necessidades institucio-
nais. 
 

Plenária 
Dir. Geral e a Direção 

 
FC 

     70 

Efectuar novas cooperações com AEC em 
relação à formação sistemática dos funcio-
nários técnicos da CNE, sobre gestão 
técnica eleitoral na área da administração e 
auditoria 

Técnicos qualificados e com elevada com-
petência académica acreditada 
 

Relatório das 
atividades, lista 
de participantes, 
número de facili-
tadores 

 Promoção de 
conhecimentos na área 
eleitoral, tornando-se 
formadores dos funcioná-
rios da CNE 

Plenária 
Sub-Com Relações Publi-
cas Dir.Geral 

 
 
FC 

 
 
625 

    12.9 

Participar em encontros de coordenação e 
na missão de observação eleitoral fora do 
país, a realizar nos países da CPLP inclusi-
ve o seguimento da Declaração de Díli 

- Número de encontros com a CPLP 
- Eleições observadas 
- Implementação das recomendações da 
Declaração de Dili 

Relatório dos 
encontros e 
relatório da 
missão de 
observação 

 Partilha de experiências e 
lições aprendidas entre os 
órgãos eleitorais nos 
países da CPLP e assegu-
rar a implementação da 
Declaração de Díli 

Plenária, 
Sub-Com Relações Públi-
cas, Dir. Geral 

 
 
 
FC 

 
 
 
625 

    52.4 

Participar em atividades da ANFREL e A-
Web da qual Timor-Leste é membro e 
fundador (Association of the world Electoral 
Bodies) 

- Número de atividades da A-Web partici-
padas 
- Número de intercâmbio realizados 

Relatório das 
atividades e 
missão das 
atividades da  A-
Web 

 Reforço e melhoramento 
da missão da ANFREL e 
A-Web 
 

Plenária, 
Sub-Com Relações 
Públicas 

 
 
FC 

 
 
625 

    12.9 

Avaliar o desempenho; realizar o formações - Número de funcionários participantes da 
formação 
- Programas de capacitação dos funcionári-
os estabelecidos integralmente na política 
do desenvolvimento  institucional 
- Gestão da presença dos funcionários 

  Conhecimento da capaci-
dade dos funcionários na 
execução dos serviços 
através do profissionalis-
mo e lealdade no cumpri-
mento dos serviços 

Plenário DG 
Direção 

       

 Atividades de viagem estrangeiro  Número de comissários e de funcionários 
para participar em atividades de viagem ao 
estrangeiro  

   Plenaria, SubKom, 
Dir.Geral 

FC 625 BS    25.7 

Total Orçamento do Programa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             $ 173.9 

Programa 6 : Secretariado-Geral da CNE - fornecimento de serviços de apoio administrativo, financeiro, logístico e técnico de qualidade e pontualidade dos comissários no cumprimento do seu mandato legal. 
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Realizar encontros semanais, bissemanais 
dos funcionários 

- Número de encontros com as par-
tes interessadas, atualização à plenária e 
ao Presidente 
- Monitorização e relatórios das constru-
ções realizadas nos Municípios 

Relatório, Ata da 
Plenária 

 Organização do bom 
funcionamento dos servi-
ços de apoio, realizados 
com responsabilidade, 
eficiência, eficácia e trans-
parência 

Dir. Geral e Direção Nacio-
nal 

       

Preparar o movimento operacional de 
Comissários/as, Diretores e Funcionários 
da CNE incluindo os Oficiais de Supervisão 
Eleitoral (OfSE),motoristas, para o apoio 
técnico das atividades regulares dos 
Comissários e do Diretor Geral 

- Número de movimentos operacionais 
atendidos pelos OfSE 
- Bom funcionamento das atividades regu-
lares do DG 
- Número de despachos encaminhados às 
Direções Nacionais 

   Plenária 
Dir. Geral 
Dir. 
Nacional CNE 

FC  BS    86.8 
 

Consulta técnica da elaboração do manual 
de procedimentos operacionais 

- Manual SoP aprovado Manual SoP  Sistema de serviço opera-
cional conforme as regras 
e procedimentos 

Dir. Geral e Direção        

Organizar e coordenar os serviços técnicos 
orientados aos procedimentos em vigor nos 
termos do diploma ministerial 

- Staff da CNE bem informados sobre os 
procedimentos existentes 

Relatório das 
atividades e lista 
de participantes 

 Redução de  irregularida-
des cometidas pelos staff 

Dir. Geral, Direção 
Nacional 

       

Organizar a elaboração do Plano Anual e 
gerir a administração financeira e o patri-
mónio logístico 

- PAA 2016 aprovado PAA 2016  CNE detém um bom plano 
e acumula atividades das 
direções com financiamen-
to adequado 

Diretor Geral, DNPAF, 
Dep. Finanças Dep. Patri-
mónio e Logística 

       

Gerir a execução orçamental da CNE Informação de controlo orçamental e a 
gestão da execução orçamental feita regu-
larmente à plenária. 

Relatório das 
despesas apro-
vado 

 Assegurar a conformidade 
das despesas orçamentais 
da CNE com o plano e as 
regras 

Presidente, Dir. Geral e 
DNPAF 

FC        

Gestão de contratos de serviços, manuten-
ção do património do Estado, fornecimento 
de materiais de escritório, assistência 
técnica, fornecimento de combustível e 
veículos, fornecimento apoio limpeza do 
edifício da CNE  

- Plano de aprovisionamento aprovado pelo 
DG. Finanças do Estado (MoF) 
- Concluir contratos com companhias 
e fornecedores 

Plano de Aprovi-
siona-mento e 
Contratos 

 Atos de fornecimento em 
conformidade com os 
procedimentos 

Plenária, Conselho Admi-
nistrativo, DG e as Direções 

FC  BS     
67.8  

Desenvolver políticas de gestão do patri-
mónio do Estado em termos operacionais 
simples e claros 

- Politica de gestão do património aprovado 
- Registo do Inventário 
- Armazenamento 

Politica de ges-
tão do patrimó-
nio, lista do 
inventário 

 Atos regulares na gestão e 
uso do património do 
Estado 

        

Aumentar a capacidade na linha de Inter-
net. Elaborar um plano de aprovisionamen-
to de (Informática) equipamentos de infor-

CNE com apoio suficiente do Governo e 
parceiros cabe-lhe a consolidação da 
democracia 

     
FC 

  
BS 

    
147 
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mática para o novo edifício;  

Organizar o arquivo: acompanhar e docu-
mentar as atividades da CNE; Gerir e orga-
nizar a Biblioteca; up-Loading forma-
ção/lançamento do Website da CNE;  

Existência de técnicos profissionais para 
lidarem com o arquivo histórico existente 

     
FC 

 
 

 
BS 

    
15 

Programas de melhoramento dos serviços 
administrativos 

Assessor Nacional (Assessor Jurídico e 
Administrativo) 

           

Garantir serviços de apoio sistemáticos e 
financeiros baseados na alocação e nos 
regulamentos em vigor 

Elaboração do plano de ação e plano 
estratégico 
-Elaboração do plano orçamental 
- Preparação de manual narrativo orçamen-
tal 

  Orçamento alocado gasto 
conforme o plano 

        

Liderar a gestão das despesas e o fundo de 
maneio segundo os procedimentos existen-
tes e as leis da gestão financeira  

- Informação de controlo orçamental e a 
gestão da execução orçamental feita regu-
larmente à plenária. 

  Gestão orçarmental gerida 
com responsabilidade e 
transparência conforme os 
regulamentos em vigor 

 FC  BS    12 

Garantir apoio dos serviços administrativos 
integrados no plano de desenvolvimen-
to/gestão dos Recursos Humanos 
 

- Avaliação das necessidades realizada 
- Revisão do ToR 
Mapa dos funcionários dos serviços de 
apoio 
- Plano de Gestão dos RH apresentado 
- Plano de Recrutamento de novos funcio-
nários 

  Recursos Humanos geri-
dos conforme o plano e as 
estratégias 

 FC       

Consolidação da equipa de serviço Capacitação (Retiro em Com – Lautém 
Comissários e Funcionários); 
- Avaliação do desempenho 

  Ambiente de serviço moti-
va os funcionários na sua 
capacitação 

 FC       

Garantir serviços, bom nível de apoio proto-
colar conforme o padrão estrutural da CNE 
(Comissários) 

- Com o apoio dos comissários elaborar 
agenda das atividades dos comissários nos 
eventos eleitorais 
-Alistar os pontos de contacto estrangeiros 
e pessoais dos comissários 

    FC       

Gerir todos os contratos com transparência 
a fim de assegurar a qualidade do forneci-
mento de serviços  

Elaboração draft/esboço dos contratos 
- Número de anúncios feitos mediante 
Publicações 
- Número de avaliações prévias realizadas 
- Cumprimento da lei 

    FC       

Garantir a boa utilização do património 
dentro dos padrões estabelecidos 

Base de Dados 
- Avaliação da base de dados 
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- Manual de gestão de armazenamento 
existente 
- Manual de Gestão de Manutenção exis-
tente 
- Deslocações 
-Número de Termos de Entrega existentes 

Organizar apoio específico às viagens dos 
comissários 

Número viagens locais dos Comissário/as 
por mês 

  Conforme o plano e as 
atividades nos municípios 

Plenária, SubKOm, DG,  
DNAPSC 

OGE 
CNE   

620 BS    144 

Garantir apoio adequado ao funcionamento 
da plenária 

Número de elaboração de Agendas delibe-
radas 
Seguimento das decisões da plenária 

           

Fornecer apoio administrativo e técnico 
adequado aos 15 Comissários e informação 
técnica adequada à auditoria  

Registar e elaborar listas de presença dos 
15 Comissários 
-Elaborar matérias de ed. cívica 
-Elaborar agenda de ed. cívica 
- Organizar programas de ed. cívica 
- Providenciar treinamentos 
-Atualizar a base de dados dos PARPOL e 
Eleitores 
- Atendimento das queixas e reclamações 
- Efetuar auditoria 
-Apresentar o esboço e relatório de audito-
ria 
-Coordenar com auditores externos 

  Encontro ordinário, Extra-
ordinário 

Plenária DG, DNAPSC, 
Dep 
Plenária, e Dep Sub Kom 

OGE 
CNE 
2016 

710-
7199 

    194.4 

Prestar apoio adequado à CNE para articu-
lar sua imagem pública na sociedade 

- Elaborar um plano e organizar matérias 
de ed. cívica 
- Elaborar termos de referência dos  temas 
de discussão e  atividades na Tvtl prog. 
klabis (5) 
-Preparar comunicado de imprensa e 
disseminação de informação da CNE 
- Monitorizar e analisar a intervenção dos 
órgãos de comunicação social nos proces-
sos eleitorais 
- Coordenar com as Sub-Com.  relevantes 
sobre programas de  ed. cívica 
-Preparar um pacote informativo para 
consumo público 
-Elaborar relatórios semanais para 
DN.IRPD 

           

Garantir a aquisição e as boas condições - Organizar o arquivo    Plenária, Conselho Admi- FC   CM   100 
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de arquivo a fim de facilitar as necessida-
des institucionais e aquisição de equipa-
mentos  

- Acompanhar e produzir documentação 
sobre as atividades da CNE 
-Gerir e organizar a Biblioteca 
- Up-loading formações para o Web Site da 
CNE 
- Compra equipamentos 

nistrativo, DG Direção 
PAF,DIRPD 

Total Orçamento do Programa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 867  

Total Orçamento CNE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 7,848  

 



 

 

 

 

 

Page 421 

 

Comissão Anti-Corrupção 

Papel  

A Comissão tem por missão proceder as acções de prevenção, educação e investigação criminal dos 

crimes de corrupção em qualquer das suas formas, peculato, abuso de poder, tráfico de influências e 

participação económica em negócio através da recolha e análise das informações relativas às causas, e 

prevenção da corrupção; realizar acções de sensibilização destinadas a limitar a prática dos actos de 

corrupção, motivando as pessoas a adoptar precauções ou reduzir os actos e as situações que facilitem 

a ocorrência de condutas criminosas; aconselhar qualquer instituição ou entidade pública sobre formas 

de prevenir e combater as condutas de corrupção. Em matéria de investigação criminal, a Comissão 

tem competência para exercer as atribuições conferidas nos termos da lei aos órgãos de polícia crimi-

nal através de investigações de várias formas de práticas e condutas de corrupção. 

Orçamento 

A Comissão Anti-Corrupção (CAC) tem um Orçamento de 1,566 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 

A Comissão Anti-Corrupção  apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 61 

pessoas, composto por 9 EAC 1
o
 Clase, 8 EAC 2

o
 Clase, 27 EAC 3

o
 Clase, 14 Estagiario e 3 cargos de 

direcção e chefia.  Este número não inclui funcionários de nomeação política. 
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Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F

EAC 1o Clase -        -       -        8           1           9           -      -     -       -       -     -       8            1            9         

EAC 2o Clase -        -       -            7               1                8                -          -         -           -           -        -          7            1            8         

EAC 3o Clase -        -       -            11             4                15              -          -         -           9              3           12            20          7            27       

Estagiario 12         2          14              -            -            -            -          -         -           -           -        -          12          2            14       

Total 12         2          14         26         6           32         -      -     -       9          3        12        47          11          58       

Total

M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Diretor -        -       -        1           1           2           1          -     1          -       -     -       2            1            3         

Chefe  Unidade -        -       -        -            -            -            -          -         -           -           -        -          -         -         -      

Total  Chefe -        -       -        1               1               2               1             -        1              -          -       -         2                1                 3            

Total Forca Actuais 12         2          14         27         7           34         1          -     1          9          3        12        49          12          61       

Categoria Forca de Trabalho 
1 2 Sub-Total 

Total

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Cetgoria Forca de trabalho 

1 2

Estagiario

Estagiario

COMISSAO ANTI CORRUPSAO (CAC)

Escalao 

Sub-Total 3

3
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Plano Anual da Comissão Anti-Corrupção para 2016 

 
Atividades 

 
Indicadores de Desempe-

nho 
 

 
Meio de Verifica-

ção 

 
Baseline 

(Data) 

 
 

Meta Anual 
 

 
ER 

 
FF 

 
Divi-
são 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamental 
Total 

$ BS C
M 

CD TP 

Programa 1: Política e Desenvolvimento Institucional  
Objetivo específico: Atingir a efetividade da política da cooperação institucional e assistências adequadas a CAC. 

Atividade 1.1: Coordenação de 
protocolos entre a CAC e Serviço 
Protocolar Nacional.  

Numero de coordenações 
feitas e menos acontecimen-
tos inconvenientes. 

Relatório das 
atividades da CAC 
 

Falhas de coordena-
ção acontecidas 
anteriormente.  
 

Articular funções protocolares 
nos eventos formais 

 OGE  1    1 

Atividade 1.2: Apoio a funções 
políticas e a celebração das 
cooperações. 

Utilização da política definida 
e a guia administrativa nas 
cooperações a partir de 2016.  

Relatório das 
atividades da 
cooperação com a 
CAC.  

Plano Estratégico e 
prioridades da CAC.  

Ter uma política e guia adminis-
trativa das cooperações.  

 OGE  1    1 

Atividade 1.3: Articulação da  
UNCAC (Convenção das Nações 
Unidas Contra Corrupção) 
 

- Relatório final da proposta da 
estratégia nacional; 
- Numero das atividades de 
preparação feitas e a partici-
pação das reuniões do IRG.  

Relatório das 
atividades e reuni-
ões feitas.   

A ratificação da 
Convenção pelo 
Estado de Timor-
Leste.  
 

Formular a proposta da estraté-
gia nacional contra corrupção de 
Timor-Leste e iniciar a prepara-
ção da autoavaliação dos 
Capítulos II e V da UNCAC.   

 OGE  27    27 

Atividade 1.4: Assegurar a 
instalação e funcionamento dos 
sistemas internos  

Número dos sistemas instala-
dos e utilizados efetivamente 

Relatório CAC A necessidade de ter 
sistemas adequados.   

Aprovação dos sistemas pen-
dentes (14) e revisão do sistema 
de gestão de caso. 

 OGE  1.5    1.5 

Atividade 1.5: Auditoria interna e 
externa 

Número das situações identifi-
cadas pelos auditores.  

Relatório de audito-
ria submetido ao 
Comissário.  
 

A necessidade de 
reorganizar e desen-
volver as capacidades 
da CAC.   
 

Ter conhecimento das capaci-
dades da implementação do 
Plano e utilização dos  
Recursos alocados a CAC 
desde 2010 até 2015.   

 OGE  1    1 

Atividade 1.6: Gestão de apoios 
técnicos 
 

Número de pareceres e 
sugestões técnicos produzidos 
pelos assessores nas respeti-
vas áreas.   
 

Relatório das 
atividades dos 
assessores.   
 

Programas e priorida-
des da CAC.  
 

Ter adequados e suficientes 
apoios técnicos para a constru-
ção do edifício da CAC, tecnolo-
gia informática e para assuntos 
legais.   

 OGE  1    1 

Total orçamento do Programa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 32.5 
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Programa 2: Media e comunicação social 
Objetivo específico: Divulgação e aquisição de informações sobre a CAC. 

Atividade 2.7: Publicação trimes-
tral do Boletim   
 

Publicação de 4 edições do 
Boletim Integridade da CAC 
com 3000  
exemplares por cada edição.  

Relatório das 
atividades da 
publicação e feed-
back dos leitores.  

Programa anual da 
CAC.  
 

Público e entidades relevantes 
informado sobre as atividades da 
CAC em 2016. 

 OGE  12    12 

Atividade 2.8: Atualização do 
website da CAC  
 

- Informações atualizadas 
regularmente; 
- Nr. de visitantes do website 
da CAC  

- Relatório das 
atividades desen-
volvidas no website. 
- Contador de 
visitantes   

- Website CAC atuali-
zado 
 

- Acesso do público às informa-
ções publicadas no website da 
CAC.  

 OGE  3    3 

Atividade 2.9: Coordenação com 
meios da comunicação social 

Tipo e número de matérias 
publicadas.  
 

Relatório das 
atividades das 
publicações.  

Papel dos meios de 
comunicação social na 
disseminação de 
informações ao 
público.  

Publicação regular das ativida-
des CAC nos meios de comuni-
cação social.  

 OGE  3.3    3.3 

Total orçamento do Programa 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $18.3 

Programa 3: Investigação 
Objetivo Específico: Ter averiguação profunda dos fatores determinantes do crime da corrupção e conexas, e produzir relatório analítico para sustentar as medidas a serem tomadas pelas autoridades judiciárias 

Atividade 3.10: Recolha e análise 
das provas documentais 

- Identificar as partes envolvidas 
no caso 
- Ter provas suficientes relacio-
nados com o caso 

Relatório da inves-
tigação.  

Código Processo 
Penal e Código Penal 
de Timor-Leste. 

Identificar tipos e elementos 
constituintes do crime.  

 OGE  3.8    3.8  

Atividade 3.11: Obter depoimen-
tos dos testemunhos e declaração 
dos suspeitos  

Número dos relatórios das 
investigações feitas segundo as 
instruções e critérios legais e 
enviados ao MP.    

Relatório da inves-
tigação.  

Identificação através 
de documentos 
provas  

Submissão de 80 % dos relatóri-
os dos casos delegados pelo 
MP.  

 OGE  9    9 

Atividade 3.12: Coordenação e 
consulta com Procurador titular do 
caso  

- Frequência da comunicação e 
coordenação com o procurador 
titular; 
- Número dos casos finalizados 
segundo o tempo determinado.  

Relatório das 
atividades da 
investigação.   

Os critérios legais da 
investigação criminal.  

Terminar os processos de 2016 
segundo o tempo determinado.    

 OGE  0.9    0.9 

Total Orçamento do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 13.7 

Programa 4: Informação, análise criminal e segurança  
Objetivo Específico: Ter informações adequadas para efetuar análises genérica e especializada no âmbito de sustentar a investigação, medidas preventivas e coordenação de apoios da segurança.   

Atividade 4.13: Deteção de Número de suspeitas identifica- Relatório das Competências atribu- Obter informações suficientes  OGE  15.5    15.5 
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Informação criminal e atendimento 
de queixas 

das.  atividades de 
investigação.  

ídas por lei. para desenvolver análise crimi-
nal.  

Atividade 4.14: Análise da 
informação criminal  

Identificar os autores e os tipos 
dos crimes e os meios que 
contribuem para prática do 
crime.   

Base de Dados e 
Relatório de ativi-
dades da CAC 

Base de dados da 
informação criminal e 
competências atribuí-
das por lei.   

Obter o profundo conhecimento 
dos fatores que constituem a 
pratica da corrupção.   

 OGE  27    27 

Atividade 4.15: Apoios de 
segurança e atividades conjuntas 
com entidades policiais  

Número das cooperações e 
frequência das atividades 
conjuntas efetuadas.   
 

Relatório das 
atividades da CAC.  

MoU CAC-PNTL Elevar a efetividade da coorde-
nação institucional e a seguran-
ça das atividades da CAC.  

 OGE  1.5    1.5 

Atividade 4.16: Medidas operaci-
onais  

Número de medidas operacio-
nais realizadas; 
Identificação de tipos de crime.  

Relatório de ativi-
dades  operacio-
nais  

Serviços de informa-
ção criminal e quei-
xas ou denúncias.  

Assegurar as provas ou evidên-
cias ou suspeitos relacionados 
com crimes de corrupção.  

 OGE  10.5    10.5 

Total Orçamento do Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 54.5 

Programa 5: Estudo e análise de riscos 
Objetivo Específico: Adquirir conhecimentos amplos e profundos sobre as informações e situações relativas às causas e consequências da corrupção e outros assuntos de relevância para o melhoramento da articulação dos programas e tomar 
medidas preventivas. 

Atividade 5.17: Recolha e análise 
de informações e documentos. 

- Número de tipos e formas de 
riscos n identificados; 
- Medidas preventivas aplica-
das.   

Relatório de análise 
e  relatórios de 
estudos de outras 
entidades.  

Pesquisa da integri-
dade no setor público 
da CAC.   

Identificar riscos e propor medi-
das preventivas a partir de 2016.  

CAC OGE P e S 
 

2.6    2.6 

Atividade 5.18: Finalizar o Plano 
Estratégico Nacional de combate 
corrupção 

Plano Estratégico Nacional de 
combate corrupção ter finaliza-
do e lançado ao público. 

Relatório da CAC Equipa trabalho 
finalizou a consulta 
ao público e prepa-
rando a elaboração 
do esboço. 

Ter o plano estratégico nacional 
de combate corrupção. 

CAC OGE/UNODC P e S 8.3    8.3 

Atividade 5.19: Pesquisa da 
utilização do Fundo das Infraes-
truturas.  

- Publicação e divulgação do 
relatório às entidades compe-
tentes. 
- Produzir o relatório analítico 
sobre a utilização do fundo das 
infraestruturas de 2010-2015. 

Comentários ou 
observações de 
outras entidades ou 
indivíduos compe-
tente.    

Monitorização e 
inspeções dos 
projetos  de  infra-
estrutura dos anos 
anteriores.  

Ter um conhecimento amplo 
sobre a qualidade, custos e 
efetividades dos projetos.  

CAC OGE/UNODC P e S 
 

28.6 
 

   28.6 
 

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 39.5 

Programa 6: Sensibilização e parcerias  
Objetivo: Atingir os setores público e privado equipados de integridade destinada a limitar os atos de corrupção, a sociedade alertada para as práticas da corrupção e os crimes conexos, juntamente com a sociedade civil, envolver ativamente na 
prevenção da corrupção, sensibilização da vontade política concreta na luta contra corrupção em todos os níveis de governação. 



 

 

 

 

 

Page 426 

 

Atividade 6.20: 
Sensibilização sobre medidas 
preventivas da corrupção e 
identificação de riscos da 
corrupção no setor público. 

- Total % das entidades e 
funcionários cumpridores das 
normas da função pública 
aumentam 
- Número de medidas preven-
tivas tomadas para reduzir os 
riscos 
- Número de iniciativas e boas 
práticas identificadas. 

Relatório das 
atividades, feed-
backs do público e 
monitorização.  

Pesquisa da inte-
gridade no setor 
público da CAC.  

Elevar a integridade e a vonta-
de do cumprimento das nor-
mas e encorajar boas práticas 
no mínimo em 3 ministérios. 

CAC OGE P e S  3.1     3.1  

Atividade 6.21: 
Sensibilização orientada a identifi-
cação de riscos e tomar medidas 
preventivas da corrupção no setor 
privado.  

- Total do setor privado que 
demonstra vontade de criar o 
Pacto de Integridade. 
- Numero das companhias que 
demonstram o cumprimento do 
Pacto da integridade na imple-
mentação dos projetos.  
- Número dos participantes do 
setor privado envolvidos nas 
atividades da sensibilização. 

Relatório da 
implementação 
das atividades e 
feedbacks dos 
empresários.  

Monitorização dos 
serviços das 
empresas nos anos 
anteriores.  

O setor privado demonstra 
vontade concreta de cumprir o 
pacto da integridade na imple-
mentação dos projetos nos 
anos seguintes.  

CAC, CCI OGE P e S 9.5     9.5  

Atividade 6.22: 
Avaliação da implementação das 
medidas preventivas no setor 
privado.  

- Número das companhias que 
cumprem o mecanismo da 
prevenção da corrupção na 
implementação dos projetos.  
- Número das agencias que 
efetuam monitorização intensi-
va da implementação dos 
projetos.   

Relatório da 
implementação 
das atividades e 
feedbacks dos 
empresários. 

Monitorização dos 
serviços das 
empresas nos anos 
anteriores. 

Assegurar a efetividade da 
aplicação das medidas preven-
tivas na implementação dos 
grandes projetos a partir de 
2017 por diante.  

CAC,  Agências do 
Setor Privado 

OGE P e S 1.2     1.2  

Atividade 6.23:  
Sensibilização da anticor-
rupção nas EB e ES. 

 

- Número de estudantes que 
participaram nas atividades 
referidas. 
- Iniciativa de prevenção da 
corrupção promovida pelos 
estudantes.  

Relatório de ativi-
dades 

Análise do resulta-
do das atividades 
nos anos anterio-
res.  

Formação aos estudantes da 
EB e ES em 3 Municípios.  

CAC, Respon-
sáveis das  
Escolas. 

OGE P e S  
 

6.2     6.2  

Atividade 6.24: Sensibilização 
anticorrupção no ensino superior. 

- Iniciativas da prevenção da 
corrupção promovidas pelos 
estudantes. 
- Nr. de estudantes participam 
nas atividades referidas. 

Relatório de ativi-
dades 

Análise do resulta-
do das atividades 
nos anos anterio-
res. 

- Motivar a participação ativa 
dos universitários na preven-
ção da corrupção.  
- 90 estudantes 

CAC, Universi-
dade 

OGE P e S 4.7    4.7 

Atividade 6.25: 
Sensibilização anticorrupção nos 
centros de formação.  

- Número dos formandos que 
participaram nas atividades de 
sensibilização. 

Relatório de ativi-
dades 

Análise do resulta-
do das atividades 
nos anos anterio-

Motivar os administradores e 
formadores para introduzir 
matérias de anticorrupção nos 

CAC, Centros de 
Formação 

OGE P e S 
 

1,1     1.1  
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Iniciativas de prevenção da 
corrupção promovidas pelos 
estudantes. 

res. cursos. 

Atividade 6.26: 
Sensibilização da anticorrupção 
aos formadores e administradores 
das escolas.  

- Número dos formadores e 
administradores das escolas 
que participaram nas atividades 
de formação; 
- Iniciativas promovidas pelos 
formadores e administradores.  

Relatório das 
atividades 

Relatório anual das 
atividades de 
sensibilização  

Motivar os formadores para 
introduzir matérias anticorrup-
ção nas escolas. 

CAC, Esco-
las/diretores 

OGE P e S 0.13    0.13 

Atividade 6.27: 
Sensibilização da prevenção e do 
combate à corrupção.  

- Número das associações e 
ONG que participaram nas 
atividades da sensibilização 
anticorrupção. 
- Número de associações e 
ONG que estabelecem progra-
mas de prevenção da corrupção 
nas eleições de 2017.  

Relatório de moni-
torização das 
atividades de 
sensibilização.  

- Pesquisas de 
KKN do CEPAD 
- Estudos da 
Comissão Justiça e 
Paz sobre a justiça 
e ética social 
- Relatório do 
estudo comparativo 
com KPK.  

Motivar a participação ativa 
das associações e ONG para 
prevenir a má gestão dos 
recursos do Estado nas elei-
ções de 2017. 

CAC e Socieda-
de Civil.  

OGE P e S 2.4    2.4 

Atividade 6.28: 
Estabelecer parcerias com 
associações e ONGs para a 
prevenção da corrupção. 

- Número das associações ou 
ONGs que fazem parte da 
parceria. 
- Número de iniciativas da 
população que prestam a 
monitorização dos projetos 
localizados na comunidade.  

Relatório das 
atividades e relatóri-
os da monitorização.   

Observação e 
análise da importân-
cia do papel da 
sociedade civil e 
comunidade na 
prevenção da 
corrupção.  

Elevar a capacidade e a vontade 
da sociedade civil na prevenção 
e no combate à corrupção junto 
com a comunidade a partir de 
2016.    

CAC, ONGs, 
Associações. 

OGE P e S 3.6    3.6 

Atividade 6.29: 
Workshops e seminários com 
lideres dos partidos políticos 
sobre os seus papéis no combate 
à corrupção.  

- Número dos quadros dos 
partidos políticos que participam 
nas atividades. 
- Medidas preventivas da 
corrupção tomadas pelos 
partidos políticos.  

Relatório das 
atividades, feedback 
dos partidos políti-
cos ou a a socieda-
de civil.  

Relatórios das 
eleições em 2012 e a 
pesquisa da Asia 
Foundation de 2015.  

Motivar e encorajar a integrida-
de e a vontade de prevenir a 
corrupção nas eleições de 2017.   

CAC,  
Partidos Políticos 

OGE P e S 
 

3    3 

Atividade 6.30: 
Sensibilização sobre o papel dos 
lideres comunitários para a 
prevenção da corrupção.  

- Número de participantes - 
Líderes Comunitários - Medidas 
preventivas criadas pelos 
líderes comunitário.  

Relatório das  
atividades 

Analise das ativida-
des com os líderes 
comunitários dos 
anos anteriores.  

Introduzir medidas preventivas 
para apoiar os líderes comunitá-
rios na prevenção da corrupção 
e má utilização dos recursos do 
Estado.   

CAC, líderes 
comunitários 

OGE P e S 4.2     4.2  

Atividade 6.31: 
Sensibilização pública nos dias 
comemorativos 

Número dos participantes nas 
atividades da sensibilização 
pública. 

Relatório das 
atividades  

Pesquisa da Asia 
Foundation.  

O público é sensibilizado para 
importância de eleições livres da 
prática de corrupção   

CAC OGE P e S 17.9     17.9  
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Atividade 6.32: 
Sensibilização do uso responsável 
dos recursos do Estado nas 
eleições.  

- Número de participantes do 
público nas campanhas de 
sensibilização. 
- Número de iniciativas do 
público para a monitorização 
das eleições.  

Relatório das 
atividades das 
campanhas e  
relatórios das ONG 
ou feedbacks do 
público.  

Monitorização das 
eleições de 2012.  

Motivar a vontade para assegu-
rar a prevenção da corrupção 
nas eleições gerais de 2017.  

CAC OGE P e S 1.8     1.8  

Atividade 6.33: 
Design e produção da matéria  

- Tipos especificação das 
matérias produzidas, distribuí-
das ou publicadas.   
- Número de pessoas ou entida-
des que obtêm os materiais.  

Relatório da  produ-
ção, disseminação e 
utilização das  
matérias.   

Observação sobre 
impactos da utiliza-
ção das matérias 
educativas distribuí-
das nos anos anteri-
ores.  

Apoiar as atividades de preven-
ção e sensibilização no âmbito 
de atingir as metas de 2016.  

CAC OGE P e S 36.9    36.9 

Total orçamento do programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 95.7 

Programa 7: Monitorização e Inspeção 
Objetivo específico: Identificar riscos e potências de corrupção para tomar e propor medidas preventivas e/ou investigativas.    

Atividade 7.34: 
Inspeção e monitorização dos 
grandes projetos 

- Percentagem dos projetos de 
boa qualidade.  
- Número de riscos identificados 
na implementação dos projetos. 
- Número de infrações identifi-
cadas e medidas preventivas 
tomadas.    

Relatórios de 
inspeção e monito-
rização da CAC, 
das entidades 
independentes e 
agências superviso-
ras.  

- Resultado da 
monitorização e  
inspeção do ano 
anterior 
- Resultado da 
investigação sobre 
mal práticas no 
processo da imple-
mentação dos 
contratos dos proje-
tos 

Descobrir e identificar as situa-
ções no processo e na imple-
mentação dos projetos.   
 

CAC OGE P e S 
 

      5.8    5.8 

Atividade 7.35: 
Inspeção da utilização dos bens 
móveis e imóveis nos grandes 
ministérios  

- Total percentagem do cumpri-
mento das regras e procedimen-
tos. 
- Riscos identificados na utiliza-
ção dos móveis e imóveis. 
- Número das infrações identifi-
cadas.  

Relatório anual das 
atividades 
 
 
 

Monitorização do 
movimento dos 
veículos do Estado.  

Descobrir e identificar situações 
da utilização dos bens do 
Estado. 

CAC 
 

OGE P e S 0.4    0.4 

Total orçamento do Programa 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 6.2 

Programa 8: Gestão de Recursos Humanos e Promoção de Conhecimento 
Objetivo: Adquirir e equipar pessoal técnico e pessoal de apoio competentes com elevada integridade no desempenho das suas funções. 

Atividade 8.36: Curso de Pós-
Graduação na área da anticorrup-
ção  

3 funcionários adquirem o 
certificado da Pós-Graduação 
na Universidade de HK. 

Relatório da finali-
zação do curso.  

Prioridade da capaci-
tação institucional da 
CAC. 

3 funcionários terminam o curso 
de Pós-Graduação.  

RU/FDCH 
 

OGE/ 
FDCH  
 

CAC      
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Atividade 8.37: 
Curso da auditoria interna 

9 funcionários certificados na 
formação de auditoria interna.  

Relatório das 
atividades do curso. 

Programas prioritári-
os da CAC. 

Formação de funcionários na 
auditoria interna na YPIA, Jacarta 
em 2016. 

RU/FDCH 
 

OGE/ 
FDCH  
 

      

Atividade 8.38: Cursos de 
tecnologia informática (Progra-
ming, Forensik IT, Networking)   

4 funcionários completaram os 
cursos nas referidas áreas da 
tecnologia informática.  

Relatório das 
atividades da CAC 

A prioridade e a 
necessidade de 
elevar a capacidade 
técnica especializada 
nas áreas de IT.   

Assegurar o funcionamento e a 
segurança dos sistemas de 
tecnologia informática  

RU/FDCH 
 

OGE/ 
FDCH  
 

      

Atividade 8.39: Curso de  gestão 
de arquivos, biblioteca e comuni-
cação social. 

 3 funcionários terminam o curso 
básico de gestão de arquivos, 
biblioteca e comunicação social; 

Relatório das 
atividades do curso. 

Falta de pessoal 
habilitado nestas 
áreas.  

Um mínimo de 3 funcionários da 
CAC adquire competências na 
gestão de arquivos, biblioteca e 
comunicação social.  

RU/FDCH 
 

OGE/ 
FDCH  
 

      

Atividade 8.40: Curso Inglês  
 

- Completar a sessão de curso 
de 60 horas.  
- Manifestação de comunicação 
em Inglês nas atividades da 
CAC.  

Relatório das 
atividades do curso 
em LELI 
 

O atual programa de 
cursos da língua: 
Beginner I (11), 
Elementary III (11), 
Pre-intermediate I ( 
11), Intermediate II ( 
9).  

Elevar a habilidade da comunica-
ção em Inglês e facilitar a fre-
quência de formações no estran-
geiro.  
 

RU OGE 
 

 3.9    3.9  

Atividade 8.41: Curso Português  
 

Número de pessoal que conse-
guem comunicar e entender o 
português durante as horas de 
serviço.                                 

Frequência da 
prática do portu-
guês nas horas de 
trabalho.  

Funcionários que 
frequentaram o curso 
básico de português.  
 

Elevar a habilidade de comunica-
ção em português 
 

RU OGE  3.9    3.9  

Atividade 8.42: Curso de escrita 
relatórios em Tétum 

A capacidade de elaborar 
relatórios em tétum de forma 
sistemática e lógica.  

Relatório das 
atividades e avalia-
ção de desempe-
nho. 

A necessidade de 
expressar os pensa-
mentos de forma 
sistemática e lógica.  

Máximo 20 funcionários frequen-
tam curso de escrita em tétum. 

RU/ 
FDCH 
 

OGE  3.9    3.9  

Atividade 8.43: Formação sobre 
quadro legal e sistemas da CAC 

Os funcionários demonstram 
comportamentos segundo as 
normas estabelecidas.  

Avaliação de 
desempenho dos 
funcionários. 

O Plano Estratégico 
e a Orgânica da 
CAC. 
 

Todo o pessoal da  EAC  adquire 
conhecimento das normas, regras 
e procedimentos que regulam a 
CAC. 

RU/ 
FDCH 

OGE/ 
FDCH  
 

      

Atividade 8.44: Formação 
especializada nas áreas de 
anticorrupção. 

Os que frequentaram o curso 
demonstram a habilidade nas 
suas funções diárias.   

Relatório das 
atividades e avalia-
ção do desempe-
nho de serviços.  

A necessidade de 
elevar os conheci-
mentos a habilidade 
para melhorar a 
qualidade do desem-
penho.  

Um máximo de 15 EAC atendem 
cursos nas áreas de fraude na 
construção, crimes financeiros e  
monitorização & inspeção.  

RU/ 
FDCH 

OGE/FDCH        
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Atividade 8.45: Cursos de Mutual 
legal assitance and asset recovery  
 

Dois EAC terminam o curso e 
regressados a Timor-Leste.  
 

Relatório das 
atividades do curso.   

A cooperação e 
coordenação estabe-
lecidas com ACRC 
do Korea do Sul.  
 

Máximo 2 pessoas da EAC 
admitidos  no curso de Internatio-
nal  Anti-Corruption practitioners 
em Seoul. 

RU/FDCH 
 

OGE/ 
FDCH  
 

      

Atividade 8.46: Senior Intelegen-
ce Course. 

Os participantes demonstram as 
suas habilidades nos serviços 
de informação criminal.  

Relatório das 
atividades.  

A continuidade dos 
cursos frequentados 
anteriormente.  

Dois EAC vão completar o curso 
de informação criminal em MACA, 
Malásia.  

RU/FDCH 
 

OGE/ 
FDCH  
 

      

Atividade 8.47: Recrutamento de 
pessoal 
 

- Assessores de  IT,  da cons-
trução, do Gabinete do Comis-
sário e um jurista recrutados                          
- 4 EAC recrutados segundo as 
funções necessitadas.  

Atualização do 
perfil dos recursos 
humanos da CAC 

A necessidade de ter 
pessoal suficiente 
com funções espe-
cializadas e adminis-
trativas.   

Obter suficientes pessoas (balan-
ço género) para preencher 11 
vagas disponíveis. 

RU e os  Direto-
res   
 

OGE   
195.2 

   195.2 

Total orçamento do Programa 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 206.9 

Programa 9: Administração, Finanças e Cooperação 
Objetivo: Utilizar os recursos financeiros, patrimoniais, logística e tecnologia informática com eficiência, eficácia e profissionalismo.   

Atividade 9.48: Finalizar os sistemas 
internos da CAC. 

Os sistemas instalados e 
operacionalizados.  

Relatório da atuali-
zação da adminis-
tração interna.  

Sistema balun iha ona, 
maibe presiza tan hadia 
liutan sistema. 

Completar os sistemas internos na 
administração das finanças, recursos 
humanos, património e IT. 

Unidade da 
Gestão 
Financeira  
& Logística 
(UGFL)  

OGE  
 

 0.7    0.7 

Atividade 9.49: Manutenção do 
património do Estado alocados a CAC 

Espaço do trabalho em 
condição, veículos e outras 
facilidades encontram-se em 
condições operacionais.           

Relatório das 
atividades da 
logística da CAC.  

19 carros, 41 motoriza-
das, 49 laptops, 61 
Computadores e 2 
servidores 
 

Assegurar a operacionalidade das 
facilidades e equipamentos para 
apoiar a implementação dos progra-
mas.   

Unidade 
GFL 

OGE  190.3 
 

75.5   265.8 
 
 
 

Atividade 9.50 
Coordenar o planeamento da CAC 

Continuidade de programas e 
atividades de acordo com as 
linhas estratégicas da CAC. 

Relatório CAC Plano Estratégico da 
CAC.  
 

Assegurar o plano anual e o plano 
das atividades de 2017 enquadradas 
na Estratégia da CAC.  

Unidade 
PAC 

OGE  1     1 

Atividade 9.51:  
Plano de aprovisionamento 
 

Número, qualidade e tipos de 
bens e serviços adquiridos 
durante o ano de 2016.   

Relatório das 
atividades do 
aprovisionamento.  

As necessidades de cada 
Direção.  
 

Assegurar a aquisição de bens e 
serviços com transparência, de 
melhores qualidades e alocados 
devidamente.  

Unidade 
PAC 

OGE  0.5    0.5 

Atividade 9.52: Preparar o apoio a 
tenderização da construção do 
edifício da CAC  
 

- TdRs da supervisão da 
construção, da construção, 
documentos do contrato em 
coordenação com as entidades 
competentes.                                           

Relatório das 
atividades da 
tenderização e 
coordenação.  

O plano de construção 
do novo edifício da CAC.  

Ter os documentos necessários para 
a tenderização e a construção do 
edifício da CAC.  

Unidade 
PAC, NPC, 
ADN, no 
MPS  

OGE  0.6    0.6 
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Atividade 9.53: Desenvolver o MdE e 
coordenar com as entidades compe-
tentes e congénere.  

Acordos assinados e entram 
em vigor.  

Relatório das 
atividades de 
cooperação.   

CAC já assinou 2 MdE 
com KPK, PNTL e 
Malásia (ainda em 
processo)  

Celebrar acordos no mínimo, com 
duas entidades de funções interliga-
dos.  

Unidade 
Cooperação 

OGE  1    1 

Atividade 9.54:  
Implementação dos acordos (MdE)  
 

1) Número de encontros com 
entidades partes do acordo e 
realização das atividades 
relacionados com o acordo.                  

Relatório CAC Acordos celebrados com 
a PNTL, KPK-Indonésia 
e MACA- Malásia.   

Assegurar a implementação dos 
acordos celebrados com a CAC. 

Unidade 
Cooperação 

OGE  1    1 

Total orçamento do Programa 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 270.6  

Total Orçamento CAC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 738  
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Comissão da Função Pública 

Papel  

A Comissão da Função Pública tem como papel reforçar a capacidade da função pública através do 

desenvolvimento de serviços de Governo imparciais, eficientes e eficazes apoiados por elevados 

padrões de profissionalismo, com vista à melhoria contínua em gestão de recursos humanos e organi-

zacional na Função Pública.  

Orçamento 

A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de 2,202 milhões de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

A Comissão da Função Pública apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 

240 pessoas, composto por 92 funcionários permanentes, 39 Agente da Administrasaun Publico Actu-

ais  e 30 de cargo de direcção e chefia. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 79 pes-

soas. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais 3        -     3          6        1         7            8          7          15         11           14          25          17          15         32          5           2            7             2              1            3               52           40          92              

Escalão 1
o 2        -     2          5        1         6            5          6          11         8            11          19          8           6           14          2           1            3             1              -         1               31           25          56              

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            3          1          4           3            3            6            7           8           15          3           1            4             1              -         1               18           13          31              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         2           1           3            -        -         -          -           1            1               2             2            4                

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o 1        1          -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            1             -         1                

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         8          1          9           2            4            6            6           18         24          -        -         -          -           -         -            16           23          39              

Total forca de trabalho actuais 6        1        7          15      8         23          20        11         31         14           20          34          23          33         56          5           2            7             2              1            3               85           76          161            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2016

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     1        1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          1            1                

Inspector Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Diretor Nacional 2        -     2          3        5         8            -       -        -        -          1            1            -         -          -            5             6            11              

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        6        2         8            4          3          7           1            1            2            -         -          -            11           6            17              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia 3        1        4          9        7         16          4          3          7           1            2            3            -         -        -         -        -         -          -           -         -            17           13          30              

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

COMISSÃO FUNÇÃO PÚBLICA (CFP)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

1                                                  79                                               

3                                   9                                      7                                        18                                           21                                         20                                           1                                                  79                                               

3                                   9                                      7                                        18                                           21                                         20                                           

-                                               -                                              

7                                  23                                  31                                    34                                         56                                       7                                           3                                                161                                           

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total
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Plano Anual da Comissão da Função Pública para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifica-

ção 
Baseline 

(Data) 
Meta   Anual 

 
ER FF Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Prestar serviços de forma rápida e acessível, garantindo a eficiência 
Meta Final: Desenvolver a eficiência através da redução da burocracia desnecessária e assegurar a correta utilização dos recursos do Estado 
Indicador de Prestação de Serviços: Percentagem das Instituições que implementam os procedimentos da Gestão de Recursos Humanos recomendados pela CFP 

Programa 1: Assegurar e facilitar o Recrutamento, Seleção e Promoção de pessoal baseando na meritocracia 
Objetivo específico: Apoiar as linhas ministeriais (parte técnica) no recrutamento conforme as necessidades identificadas de pessoal em cada Instituição 

Estabelecer os procedimentos e a 
informatização do Mapa de Pessoal 
para aplicação em todas as instituições 
e Informatização do recrutamento 

- Procedimentos aprovados e o Mapa de 
pessoal informatizado em todas as institui-
ções e Módulo informático de recrutamento 
desenvolvido 

Relatórios da Institui-
ções 

Inexistência de procedimento  
e o módulo está em desenvol-
vimento 

100% CFP CFP SCFP 15 5   20 

Desenvolver Padrão de Procedimentos 
Operacionais (SOP)  para as categorias 
de funcionários do Regime Geral das 
Carreiras 

- SOP desenvolvidos para todas as categori-
as e graus do Regime Geral das Carreiras 

Regulamento aprovado Existe uma classificação 
básica de funções no Regime 
Geral das Carreiras 

50% CFP CFP SCFP 30    30 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 50  

Programa 2: Formação de Recursos Humanos 
Objetivos específicos: Apoiar as linhas ministeriais (parte técnica) na identificação das necessidades e na execução das ações de formação e desenvolvimento  

Apoiar no levantamento das necessida-
des, de formação e desenvolvimento 
das ações pelas instituições em colabo-
ração com INAP e linhas Ministeriais 
(GPJRH) 

Necessidades de formação identificadas em 
100% das instituições 

Currículo de formação 
mínima, Manual (guia), 
SOP e Relatório 

Não há levantamento de 
dados específicos a necessi-
dades de formação 
Existem dados relacionados 
com a formação feita por 
ministérios  

25% CFP CFP SCFP 25 5   30 

Organizar seminários e atividades 
sobre Administração Pública e a expo-
sição – Trabalho na Função Pública, 
incluindo evento específico com tema 
“Mulher na Função Pública” 

- Nr. de seminários e eventos realizados  Avaliação  e Relatório  Continuação do programa, 
nova visão e prioridades 

- 5 CFP CFP SCFP 65 10   75 

Consolidar a inserção e cooperação 
internacional na área da formação de 
Alta Gestão da Administração Pública  

Memorandos de Entendimento desenvolvi-
dos, áreas de interesse de formação defini-
das, 

Acordos realizados 
Relatórios 
Certificados 

Acordos em vigor e a desen-
volver 
Continuação do programa 

Acordos feitos 
Dirigentes e 
funcionários 

CFP + 
INA 
Portugal 

CFP 
 
CFP + 

SCFP 75    75 
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e partilha de Boas Práticas da Gestão 
Pública 
 
 
 

Funcionários formados 
Conhecimento e habilidade aperfeiçoados,  
Desempenho (individual/institucional) melho-
rado,  
Produtividade institucional incrementada 

Avaliação  
Avaliação institucional 

Nova visão e propostas a 
definir 

capacitados INA 
Portugal 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 180   

Programa 3: Eficiência na utilização dos recursos de Estado 
Objetivos específicos: promover a eficiência e racionalização no uso dos recursos na Administração Pública 

Regulamentação, monitorização / 
controlo na gestão financeira e materi-
ais através do módulo de Gestão de 
Recursos Públicos ( em cooperação 
com a Direção do Património do Estado 
e outras instituições relevantes) 

Orientações emitidas  
Monitorização / controlo realizados 
Redução de custos 
Recursos utilizados apropriadamente 

Regras/ 
orientações 
Relatórios 

Continuação do programa 
Nova visão e prioridade 

100% CFP CFP SCFP 100    100 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 100  

Objetivo Geral 2: Prestar serviços de forma eficiente, eficaz e transparente 
Meta Final: Desenvolver uma força de trabalho eficaz e transparente de acordo com os padrões de profissionalismo da Função Pública 
Indicador de Prestação de Serviços: Nível de satisfação dos utentes dos serviços prestados pela Função Pública 

Programa 1: Disseminação de informação 
Objetivos específicos: Difundir as informação e consolidar os conhecimentos sobre os  deveres,  direitos dos funcionários públicos, funcionamento, valores e princípios da Função Pública 

Intensificar a divulgação do quadro 
regulatório da Função Pública ao públi-
co, em particular os funcionários e 
Agentes da Administração através dos 
meios de comunicação social (RTTL e 
Secretaria de Estado Comunicação 
Social “Lidun Governu” - Rádio Comu-
nidade) 

 Público em geral e os funcionários em 
especial informados/esclarecidos sobre os 
seus deveres, direitos, funcionamento, valo-
res e princípios da Função Pública 
Regulamentos observados / cumpridos 
Irregularidades/infrações e reclamações 
reduzidas 

Material produzido / 
distribuído 
Documentação 
Avaliação / monitoriza-
ção, pesquisas e relató-
rios 
Ofícios apresentados 

Continuação do programa 
 
Nova visão e prioridades 

 Maioria do 
funcionários 
esclarecidos 
regulamentos 
em vigor 
Melhoramento 
de atendimento 
ao público 

CFP CFP SCFP 15 5   20 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 20  

Programa 2: Formação relacionado com o modulo do SIGAP 
Objetivos específicos: Assegurar a formação, aplicação e manutenção do sistema aos utilizadores e viabilizar celeridade, transparência,  e acessibilidade ao público, assegurando a veracidade dos dados e evitando pagamentos indevidos e duplica-
dos 

Concluir os módulos e desenvolver um 
plano de implementação do SIGAP e 
formação, aplicação e manutenção do 
sistema aos utilizadores das Instituições 
de Estado e Ligação com Sistema 

Módulos de SIGAP desenvolvidos, utilizado-
res capacitados e os módulos implementa-
dos e em funcionamento, celeridade transpa-
rência, acessibilidade pública viabilizadas 

Relatório e módulos 
utilizados, feedback por 
parte dos beneficiários 

 Sete Módulos existentes, novas 
propostas a desenvolver 

75% CFP CFP SCFP 200    200 
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Informática de Gestão da Educação 
(EMIS) acessível ao público 

Assegurar a ligação integrada do 
SIGAP com todas as Instituições Públi-
cas, no que se trata da gestão de 
Recursos Humanos da Função Pública 

Atividades da gestão de recursos humanos 
nas linhas ministeriais efetivamente integra-
das no SIGAP 

Quantidade e qualidade 
de serviços em ligação 
com as linhas ministeri-
ais, frequência de quei-
xas, reclamações redu-
zidas e eficiência asse-
gurada 

Continuação do programa, e 
novas propostas a desenvolver 

50% CFP CFP SCFP 50    50 

Preparação das infraestruturas técnicas 
e manutenção da página eletrónica da 
CFP 

Equipamentos informáticos adequados, 
instalados e em funcionamento, página 
eletrónica ativa e atualizada periodicamente 

Celeridade observada, 
atendimento rápido  com 
qualidade, relatório 

Continuação do programa, e 
novas propostas a desenvolver 

50% CFP CFP SCFP 50 30   80 

Garantir o funcionamento e a proteção 
dos dados do módulo central do SIGAP 
(PMIS)  

Quadro regulatório adequado desenvolvido 
para o funcionamento e proteção de dados, 
redução de práticas de burla informática, 
sentido de responsabilidade incrementado 

Quadro regulatório em 
vigor, utilizadores escla-
recidos, dados consoli-
dados e seguros 

Inexistência do quadro regulató-
rio relevante, ocorrência de 
práticas de burla informática e 
irresponsabilidade 

100% CFP CFP SCFP 50    50 

Realizar a interligação (interface) com o 
sistema de pagamento de salários com 
o Ministério das Finanças 

Interligação do SIGAP com SIGF (FMIS) 
instalada, eficiência financeira assegurada, 
ajustamento salariais atempados,  satisfação 
do beneficiário, queixas e reclamações 
reduzidas 

Relatório, recapitulação 
e satisfação do benefici-
ário 

Está em processo para a 
implementação 

50% CFP CFP SCFP     100 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 480  

Programa 3: Remuneração, Suplementos e Subsídios na Função Pública 
Objetivos específicos: Ajustamento do Regime Remuneratório da Função Pública em resposta a política do Governo relativamente a Segurança Social, a dinâmica do mercado e exigência do incremento da produtividade na prestação de serviços 
públicos. Incentivar o desenvolvimento da cultura de desempenho orientada a resultados de serviço e a competitividade funcional na Função Pública 

Realizar um estudo/análise sobre a 
evolução implicativa da dinâmica do 
mercado, sobre o regime remuneratório 
existente na Função Pública, ligando 
com condições mínimas de vida (sub-
sistência) 

Estudo/análise realizado, perspetivas com-
parativas analisadas e apresentadas, con-
clusões obtidas e alternativas de soluções 
desenhadas 

Estudo apresentado Houve estudo/análise sem 
efetividade, compromissos 
palpáveis 

100% CFP CFP SCFP 105    105 

Propor o ajustamento do regime de 
remuneração adequado na Função 
Pública 

Proposta de ajustamento do regime remune-
ratório apresentado ao Governo 

Ajustamento apresenta-
do, incremento salarial, 
desempenho e produti-
vidade assegurados 

Proposta não aceite e compro-
missos palpáveis 

 CFP CFP SCFP 60    60 

Implementação do diploma sobre dis-
tinções e prémios na Função Pública 

Funcionários elegíveis/qualificados avalia-
dos, distinções e prémios atribuídos, desem-
penho e produtividade assegurados 

Lista de candidaturas, 
louvores e prémios 

Nova visão, compromisso e 
prioridades definidas 

100% CFP CFP SCFP 75    75  
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Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 240  

Programa 4: Implementação do Regime Contributivo da Segurança Social 
Objetivos específicos: Assegurar o mandatório da reforma, as condições mínimas de vida (subsistência) dos funcionários durante o resto da vida, conscientizar o sentido de responsabilidade e pertença, assegurar a sustentabilidade financeira do 
Estado 

Realizar consultas e discussões com as 
Instituições relevantes e reforçar o 
grupo de trabalho interministerial na 
aceleração do desenvolvimento e na 
implementação do Regime Contributivo 
da Segurança Social 

Regime de Segurança Social definido e 
apresentado ao Conselho de Ministros 

Regime aprovado, 
funcionários com a 
idade de reforma segu-
ros, movimentação 
normal da força de 
trabalho, estagnação 
evitada 
Sentido de responsabili-
dade assegurado 

Regime Transitório em vigor não 
mandatoria, proposta do Regi-
me mandatorio desenvolvido e 
perspetivas comparativas obti-
das  

50% CFP CFP SCFP 25    25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 25  

Objetivo Geral 3: Prestação de serviços ao público com responsabilidade 
Meta Final: Assegurar que a força de trabalho da Função Pública desenvolva as suas atividades com base em descrição de funções previamente estabelecidas e avaliada conforme os Indicadores de desempenho definidos 
Indicadores de Prestação de Serviços: Percentagem de funcionários públicos com descrições de serviços e indicadores de desempenho definido 

Programa 1: Assegurar que todos os funcionários e Agentes da Administração Pública têm as descrições de serviços 
Objetivos específicos: Percentagem de funcionários públicos com descrições de serviços   

Desenvolver procedimentos e meca-
nismos de avaliação de desempenho 
com ênfase nos serviços realizados e 
objetivos alcançados 
 
 
 

- Quadro regulatório relevante definido e 
alterados 
- Procedimentos e mecanismos definidos 
- Ficha da avaliação de desempenho defini-
da 
- Módulos desenvolvidos 
 
 

Quadro regulatório 
aprovado 
Padrão de procedimen-
tos operacionais 
Ficha e módulo da 
avaliação de desempe-
nho 
Relatórios 

Regulatório existente não 
atualizado,  
Inexistência de quadro regula-
tório relevante 
Fichas inadequadas 
Módulos inadequados e inexis-
tentes 
  
 

- 100% dos 
quadros regu-
latórios inade-
quados são 
atualizados 
- 100% qua-
dros regulatóri-
os relevantes 
inexistentes 
são definidos 
- 100% dos 
módulos defi-
nidos 

CFP CFP SCFP 75    75 

Revisão de descrição de serviço exis-
tente mediante utilização de um pro-
cesso adequado de análise de serviço 
em ligação com o Mapa de Pessoal e a 
Lei Orgânica da Instituição 

Descrição de serviços adequados e elabora-
dos 
Meta de serviço alcançado  

Padrão de procedimen-
tos operacionais 
Avaliação de desempe-
nho 
Relatórios 

Inexistência de quadro regula-
tório relevante 
Fichas inadequadas 

100% CFP  CFP SCFP 25    25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 100  
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Objetivo Geral 4: Assegurar a existência de recursos humanos qualificados, baseado no mérito e, prestando serviços de qualidade, através de uma  modernização na Administração Pública 
Meta Final: Aumentar a qualidade de prestação de serviços, através da criação de uma força de trabalho competente com alto padrão de profissionalismo, estabelecer uma estrutura orgânica apropriada, sustentável e desenvolver 
um sistema de governação eletrónico. 
Indicador de Prestação de Serviços: Funcionários competentes, estrutura desburocratizada, célere, eficiente, eficaz, satisfação dos utentes quanto aos serviços prestados pela Administração Pública 

Programa 1: Racionalização da estrutura da Administração Pública 
Objetivos específicos: Adequação da estrutura das instituições públicas consoante ao volume de trabalho e complexidade do mandato típico institucional 

Diagnóstico à estrutura da Administra-
ção Pública existente 
 

Quadro regulatório revisto 
Estrutura da Administração Pública adequa-
da e harmonizada 
- Proliferação desnecessária evitada 
- Eficiência, Eficácia e Sustentabilidade 
asseguradas 

- Regulamento 
- Estruturas em vigor 
- Monitorização 
/ Fiscalização 
 

- Decreto-Lei existente inade-
quada 
- Decreto-Lei das Estruturas 
Orgânicas dos Ministérios 

25% CFP CFP SCFP 10    10 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 10  

Programa 2: Promoção dos princípios de Boa Governação 
Objetivos específicos: Introdução do sistema de Boa Governação e Promoção dos princípios e valores da Função Pública 

Revisão e formulação dos quadros 
Regulatórios da Função Pública 

Os quadros regulatórios com prioridades são 
revistos e formulados 

Regulatórios e  propos-
tas  revistos 

Continuação do programa, 
nova visão e prioridades 

 CFP CFP SCFP 100    100 

Promover e instaurar procedimentos 
disciplinares adequados a fim de garan-
tir a integridade da Função Pública 
 

Queixas e reclamações regista-
das/analisadas 
Irregularidades e infrações investigadas e 
processadas 

Relatório Continuação de programa 75% CFP CFP SCFP 30    30 

Desenvolver e implementar um Manual 
de Procedimentos Administrativos 
Disciplinares em todas as Instituições 
para assegurar a integridade da Função 
Pública e efetividade da delegação de 
competência 

Manual desenvolvido, apresentado e apro-
vado 
Função Pública Íntegra 
Sentido de pertença e responsabilidade 
reforçada 
Celeridade de processo  

Quadro regulatório em 
vigor 
Manual 
Relatórios 
Monitorização/ 
controlo 

Procedimentos disciplinares 
inadequado 
Nova visão e prioridades 
 

100% CFP CFP SCFP 15    15 

Assegurar o registo informático no 
SIGAP dos processos disciplinares e 
dos acusados, bem como as penas 
aplicadas 

Processos disciplinares e penas aplicadas 
registados 
Tomadas de decisões compatíveis  

Módulos 
Relatórios  
Monitorização 
/controlo 

Dados Incompleto  
 
Módulo inexistente 

50% CFP CFP SCFP 15    15 

Em conjunto com a CAC, PDHJ, IGE, 
MP, realizar seminários, workshop, 
debate público, ou outras ações de 
formação e desenvolvimento para 
promoção dos princípios da Boa 
Governação 

Número de seminários, workshop, ações 
realizadas  
Participantes informados/esclarecidos 
Visão/atitudes/comportamentos modificados 

Lista de participantes 
 
Avaliação 
 
Relatório 

Continuação de programa 
 
Nova visão e prioridades 
 

100% CFP CFP SCFP 28    28 
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Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 188  

Objetivo Geral 5: Assegurar que as políticas desenvolvidas sobre a Gestão de Recursos Humanos sejam contextualizadas de acordo com a dinâmica do tempo e das conjunturas Socioeconómicas 
Meta Final: As políticas de recursos humanos aprovadas refletem as necessidades da Função Pública, estão adequadas à conjuntura socioeconómica e atendem às orientações do Governo. 
Indicador de Prestação de Serviços: Políticas de recursos humanos aprovadas e em aplicação nas linhas ministeriais 

Programa 1: Pesquisa e Monitorização das políticas de recursos humanos 
Objetivos específicos: Identificar as necessidades de proposição e reforma das políticas de recursos humanos 

Diagnóstico da força de trabalho na 
Função Pública, com o objetivo de 
assegurar a racionalização/adequação 
as necessidades das Instituições Públi-
cas baseados nos resultados de análise 
dos serviços/mandato e complexidade  
 
 

Diagnóstico realizado  
Análise das necessidades pessoal concluída 
 Proliferação pessoal evitada 
Mapas de pessoal e Orçamento harmoniza-
das 
Eficiência, eficácia e Sustentabilidade asse-
gurada  
Impacto orçamental razoável/proporcionada 

Resultado diagnóstico 
Análise do Mapa de 
Pessoal 
Estrutura Orgânica  
OGE (livro 2) 
 

Análise do Mapa de Pessoal 
com base apenas no orçamen-
to 
Inexistência de 
visão/planeamento e análise 
de Recursos Humanos 
Nova visão e prioridades 

50% CFP CFP SCFP 40    40 

Identificar estruturas e avaliar a capaci-
dade da gestão de Recursos Humanos 
nas Instituições Públicas  

Estruturas identificadas  
Recursos Humanos identificados 
Capacidades avaliadas 

Estrutura Orgânica  
Resultado da identifica-
ção e avaliação 

Estruturas de Recursos 
Humanos existentes na maio-
ria das Instituições 
Capacidade não avaliada 
Nova visão e prioridades 

50% CFP CFP SCFP 25    25 

Capacitação das unidades de RH no 
âmbito da implementação da delegação 
de competências relativas à gestão dos 
recursos humanos 

Gestores de Recursos Humanos capacita-
dos/informados/esclarecidos 

Teste de competências 
Resultado da avalia-
ção/identificação 

Continuação do programa 
Nova visão e prioridades 

100% CFP CFP SCFP 35    35 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 100  

Programa 2: Seleção por mérito dos dirigentes da Função Pública 
Objetivos específicos: Assegurar que os ocupantes de cargos de direção e chefia são selecionados e testados com base nos padrões de competência estabelecidos  

Aplicação dos Padrões de Competência 
nos processos de seleção por mérito 

Padrões de competências dos cargos de 
direção e chefia da Administração Pública 
aplicados em todos os processos de seleção 
por mérito 

Resultado do processo 
de seleção 
 
 

Continuação de programa 
 
Nova visão e prioridades 

75% CFP CFP SCFP 25    25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 25  

Total Orçamento CFP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 1,518  
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Universidade Nacional de Timor-Leste  

Papel  

O Decreto-Lei nº 16/2010 de 12 de Outubro, aprova o estatuto da UNTL e confere-lhe poderes para 

evoluir como uma instituição de ensino superior, nacional, de alto nível. Esta Directiva nacional con-

fere à UNTL autonomia estatutária para conduzir transacções científicas, educacionais, administrati-

vas, financeiras, disciplinares e de propriedade, sujeitas às fronteiras delimitadas pelas leis do Estado. 

Este regulamento-chave autoriza a UNTL a possuir a sua própria identidade e missão, criar estruturas 

e operações, conceber e fornecer serviços de ensino e investigação, preparar políticas de recrutamen-

to, gerir assuntos económicos e financeiros, e beneficiar dos poderes finais e transicionais pelo Reitor 

e sob as Directivas do Conselho Geral, Conselho de Administração e Conselho Disciplinar. 

Adicionalmente, este estatuto permite à UNTL conferir Graduações e Títulos aos estudantes que atin-

jam critérios de avaliação, e desenvolver independentemente relações internacionais com outros paí-

ses e organismos educativos, para educação mútua e interesses de investigação mútuos, para criar o 

seu próprio mecanismo interno de auto-avaliação, Tutela e Supervisão, e candidatar-se a Acreditação 

Nacional e Internacional. 

A Universidade, sob as provisões deste Decreto-Lei, pode criar a sua própria identidade, através do 

design e aplicação do seu Lema, Símbolo, Bandeira, Hino, Cerimónias e vestes Académicas, e cele-

brar o Dia da UNTL. 

Em paralelo com a sua Visão e Missão, a UNTL irá criar Centros de Excelência, para promover as 

Línguas Nacionais [INL] e criar o Centro Nacional de Investigação Científica [CNIC], estabelecer e 

reforçar várias faculdades e departamentos como necessário, incluindo o Instituto de Medicina e 

Ciências da Saúde e o Instituto de Engenharia e Tecnologia.  

 

Orçamento 

A Universidade Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de 11,911 milhões de dólares para 2016. 

 

Perfil de Funcionários 
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A Universidade Nacional de Timor-Leste apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de 

cerca de 538 pessoas, composto por 353 funcionários permanentes,  41 cargos de direcção e chefia e 

29 agente da administração pública. A projecção para o período de 2016-2018 é de cerca de 115 pes-

soas. Além disso, a Universidade Nacional de Timor-Leste tem actualmente cerca de 418 trabalhado-

res, composto por 316 docentes actuais, 102 cargos de docente.  

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        5        1         6            26        18         44         63           50          113         53          38         91          43         8            51           37            11          48             227          126        353            

Escalão 1
o -     -     -        4        1         5            26        17         43         58           40          98          48          37         85          40         8            48           15            7            22             191          110        301            

Escalão 2
o -     -     -        1        -       1            -       -        -        1            10          11          -         1           1            -        -         -          2              1            3               4             12          16              

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        1            -         1            4           -        4            1           -         1             8              3            11             14           3            17              

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         1           -        1            -        -         -          6              -         6               7             -         7                

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       1          1           3            -         3            -         -        -         2           -         2             6              -         6               11           1            12              

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         4          1          5           4            3            7            10          6           16          -        -         -          -           1            1               18           11          29              

Total forca de trabalho actuais -     -     -        14      3         17          41        25         66         78           55          133         63          44         107        43         8            51           37            12          49             276          147        423            

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral -     -     -        2        -       2            -       -        -        -         -         -          -            2             -         2                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        6        1         7            -       1          1           1            1            -         -          -            7             2            9                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        1        1         2            11        5          16         10           2            12          -         -          -            22           8            30              

Chefe da Secção -        -         -        -          -         -         -        -         -          -            -          -         -             

Total Cargo de Direção e Chefia -     -     -        9        2         11          11        6          17         11           2            13          -         -        -         -        -         -          -           -         -            31           10          41              

UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LOROSA'E (UNTL)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                               -                                              

-                              17                                  66                                    133                                       107                                     51                                         49                                              423                                           

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

-                                               115                                              

-                                10                                    25                                      30                                           40                                         10                                           -                                               115                                              

-                                10                                    25                                      30                                           40                                         10                                           

 

Total

Sexo M F M F Total M F

Professor Catedrático A A -        -        -        -        -      -     1            -         1         

Associado C/Agregacao B B1 -        -        -        -        -      -     2            -         2         

Professor Associado B B2 -        -        -        -        -      -     2            2            4         

Leitor Orientador C C1 75         6           81         -        -      -     4            -         4         

Leitor Senior C C2 41         9           50         -        -      -     6            1            7         

Leitor Senior C C3 27         6           33         -        -      -     17          5            22       

Leitor Junior C C4 49         24         73         -        -      -     23          9            32       

Leitor Junior C C5 44         16         60         -        -      -     24          6            30       

Assistente Senior D D1 2           2           -        -      -     79              23              102     

Assistente Junior
D D2 13 4           17         -        -      -     

Total forcal de trabalho docente da 

UNTL
251           65            316       -        -      -     

Total forcal de trabalho docente e cargos 

da UNTL
-           330           88            418          

Vagas em processo de recrutamento e 

vagas Orcamentado 
-        

Nova proposta de vagas Docentes 

UNTL de 2016
-        -       

Pro-Reitores

Diretores Institiucoes

Decanos

Vice Decanos

Diretores Departamento

Reitor

Vice Reitor

Vice Diretores Departamento

Total cargos 

Categória Força de Trabalho 

actuais Docentes da UNTL 

Permanente

E
s
c

a
l
a

o
 

Nives

Total

Sub-Total

UNIVERSIDADE NASIONAL  TIMOR-LOROSA'E (UNTL) REGIME ESPECIAL 2016

Cargos Direccao e Chefias  da UNTL de 216Tempo Integral

-                       

C & D D2 e C5

-                        

Docentes Contratados 

Categoria dos cargos 

Sub-Total
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Plano Anual da Universidade Nacional de Timor-Leste para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objectivo Geral: Garantir a qualidade no processo ensino-aprendizagem, investigação e cursos de extensão de qualidade a todos os estudantes da UNTL e promover o bem-estar geral no Campus Académico a toda a comunidade 
Meta Final: Em 2016 os estudantes estão preparados para responder ao desafio do desenvolvimento nacional através do ensino teórico-prático, projeto de desenvolvimento comunitário e pesquisa dos docentes pesquisadores ou investigadores 
Indicador de Prestação de Serviços: 75% os estudantes preparados, bem como a capacitação dos docentes para contribuir ao desenvolvimento nacional 

Programa 1: Implementação das práticas académicas de ensino-aprendizagem para estudantes e docentes, ao nível graduado e pós graduado – estágio e serviço social 
Objectivos Específicos: Para aumentar os conhecimentos dos estudantes em várias áreas 

Organizar e implementar as atividades de 
ensino de prática (prática do campo/clínica e 
prática disciplina) , estágio pedagógico, e 
serviço social ou comunitário 

Cerca de 450 estudantes da Faculdade de 
Economia e Gestão (Departamento de Turis-
mo), 210 Estudantes da Faculdade de Ciências 
da Saúde, 160 Estudantes da Faculdade de 
Agricultura, 250 Estudantes da Faculdade de  
Engenharia, Ciências e Tecnologia, e 100 
Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais 
participam no ensino prática. Cerca de 250 
Estudantes da Faculdade de Economia e Ges-
tão, 137 Estudantes da Faculdade de Medicina 
e Ciências da Saúde, 100 Estudantes da Facul-
dade de Agricultura, 250 Estudantes da Facul-
dade de  Engenharia e Ciências da Tecnologia, 
e 300 Estudantes da Faculdade de Ciências 
Sociais participam no estágio pedagógico e 
serviço social. 

Relatório de 
implementação 
de atividade de 
ensino prática e 
estágio pedagó-
gico e serviço 
social 

Existência do 
currículo de 
ensino 

Aplicação da ciência à 
prática 

UNTL FC FEAH, 
FEG, 
FAGRI, 
FMCS, 
FECT, e 
FCS 

417     417 

Elaboração, Produção e implementação de 
guiões de orientação da monografia, manual 
do estágio pedagógico, guia de estudos para 
curso licenciaturas e o dossier das respecti-
vas disciplinas e laboratórios 
 

Cerca de 18 exemplares de guiões de orienta-
ção da monografia, manual do estágio pedagó-
gico (9 Para FEAH, 4 para FAGRI, e 5 para 
FECT), 40 exemplar guia de estudos (Para 
FAGRI), 214 exemplares de dossier da discipli-
na (210 para FECT e 4 FAGRI), e 4 exemplares 
de manuais de laboratórios 

Relatório de 
produção e de 
distribuição 
 

Existência de 
regulamento 
académico, 
monografia, 
estágio e código 
de conduta 
 

Orientar os estudantes a 
elaborar monografia , 
relatórios e práticas de 
laboratório  
 

UNTL FC FEAH, 
FAGRI, e 
FECT 

 66    66 

Produção e publicação de artigos científicos 
em publicações de nível Internacional 

Publicação de artigos técnicos e científicos  
 
Publicação de livros e de capítulos de livros 

Relatório de 
publicação de  
5 Artigos técni-
cos e científicos 
2 Livros  

Plano estratégi-
co da UNTL 

Prevê-se a publicação de 
90% dos artigos técnicos 
e científicos  

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

8    8 
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Desenvolvimento de Revista científica VERI-
TAS 
 

Produção e organização da Revista científica 
VERITAS 

Relatório de 
produção 2 
Números da 
Revista científica 
VERITAS 

Plano estratégi-
co da UNTL  

Garantir a sua publica-
ção  

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

 5    5 

Realização de palestra ou seminários e V 
jornada científica 
 

1-2 duas publicações anuais 
 

Existência de 
artigos e Revista 
 

Acesso da 
academia à 
informação 
científica e 
académica 

Relatórios e Revista 
Publicada 
 

UNTL FC CNIC  35     35 

Atualização do currículo do departamento de 
língua Tétum 
 

Cerca de 200 estudantes e 12 professores do 
departamento de Língua Tétum 
 

Relatório de 
resultado e 
atualização do 
currículo em 
Tétum 
 

Existência de 
regulamento 
académico e 
Plano estratégi-
co da Universi-
dade 

Melhorar qualidade de 
ensino e aprendizagem 
 

UNTL FC FEAH 2     2 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                $ 533 

Programa 2: Implementação de projetos da investigação e apresentação em seminários nacionais e internacionais 
Objectivos Específicos: Elevar conhecimentos dos Professores Pesquisadores para desenvolver ciências e tecnologias em várias áreas 

Organizar e implementar as atividades de 
pesquisa/investigação sobre Malária, TB, Mal 
nutrição, Farmácia, não contagiosa, Saúde 
animal, produção animal, produção alimentar, 
mercado e comércio, produto, agrícola, 
Engenharia e tecnologia,  funcionamento 
administração local, Desenvolvimento, des-
centralização, cooperativa agricultura, conflito 
de terras e propriedades, preparação-membro 
ASEAN, Sistema político, relação Estado e 
sociedade, Planeamento de desenvolvimento, 
Política PNDS, Novo currículo e-básico, 
Qualidade de notícia, a importância da 
implementação da Lei em Timor-Leste e o 
Direito que está a ser ensinado em Timor-
Leste, energia, combustível, modelação, 
marinha, ortografia padronizada e tétum 
oficial   

Cerca de 42 Docentes pesquisadores da Facul-
dade de Medicina Ciência da Saúde, 39 Docen-
tes pesquisadores da Faculdade de Agricultura, 
78 Docentes pesquisadores da Faculdade de 
Engenharia, Ciências e Tecnologia, 40 Docen-
tes pesquisadores da Faculdade de Ciências 
Sociais, 4 Docentes pesquisadores da Faculda-
de de Direito, e 4 Docentes pesquisadores da 
Faculdade de  Ciências Exatas  

Relatório de 
implementação 
de atividades de 
pesquisa  

Plano das 
Faculdades e a 
existência do 
currículo 

Desenvolver ciências em 
várias áreas e preparar 
futuros professores 
qualificados 

UNTL FC FMCS, 
FAGRI, 
FECT, 
FCS, FD, 
FCE, INL, 
e CNIC 

 205    205 

Investigação científica no âmbito de teses e 
dissertações 
 

Pesquisa, elaboração do projeto e redação de 
dissertações 
 

Relatório de 
pesquisa,  elabo-
ração do projeto 

Existência 20 
estudantes 
mestrado 

Prevê-se a conclusão de 
21 e mais dissertações 
de mestrado em 2016 

UNTL FC Direção 
Executiva 
Reitoria 

 9    9 
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e redação de 
dissertações 

Monitorização e auditoria aos serviços de 
funcionários e docentes da UNTL, incluindo 
Pólos Universitários nos Municípios 
 

Monitorização de construção dos projetos, 
Funcionários, Docentes, e Estudantes da UNTL 
 

Relatório do 
serviço de  
monitorização 
 

Alargamento da 
UNTL aos 
Municípios 

Para prevenir a ação de  
irregularidade no campo 
de serviços 

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

 9    9 

Realização seminários/ Palestras/ Jornadas 
Científicas e resultado de pesquisas 

1-2 Palestras/ seminários e 1 Jornada Científica 
 

Lista presença 
de Participantes 

Realização de 
eventos anuais 

Realização de seminári-
os 

UNTL FC CNIC  5    $5 

Realização e implementação do resultado  de 
pesquisa  
no seminário nacional e internacional 
 
 

 Cerca de 100 professores e umas instituições 
relevantes têm conhecimentos nas informações 
apresentadas 
 
 
 

Relatório de 
realização e 
implementação  
de pesquisa 
 
 

Plano Ação do 
INL e  
Docentes prepa-
rados 
 

Elevar capacidades 
timorenses e 
instituições Governa-
mentais 
a nível nacional interna-
cional 

UNTL FC INL  3    3 

Realização de eventos científicos 
 

Seminários, colóquios e conferências  
 

Relatório de 
implementação  
 

 Prevê-se que 90% das 
atividades referidas terão 
e ser alcançadas 

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

 19    19 

Total Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 250 

Programa 3: Estabelecimento de projetos do desenvolvimento comunitário, com foco na comunidade estudantil e comunidade em geral 
Objectivos Específicos: Publicar as informações sobre atividades académicas à comunidade académica e a comunidade em geral 

Estabelecer um Centro de Média e Comuni-
cação com uma equipa profissional na suas 
áreas (Rádio, Semanal Académica, UNTL 
Website e a TV-UNTL) 

Dar informação, educar e divertir todas as 
civitas Académicas da UNTL 
 

Relatório do 
estabelecimento 
do Centro da 
Média  

Foi identificado 
o espaço de 
funcionamento 

Reforço e capacitação 
da equipa profissional  

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

 66    66 

Implementar as atividades sociais 
 

Os estudantes da Faculdade de  Engenharia 
Ciências e Tecnologia  na Residência em Hera 
 

Relatório das 
atividades soci-
ais 
 

Levantamento 
de dados 2015 
 

Oferecer ajuda humani-
tária para os serviços de 
segurança no edifício do 
Dormitório em Hera 

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

10     10 

Total Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 76 

Programa 4: Reabilitação do complexo multidesportos para apoiar às atividades de Desporto Académico e Promoção das atividades do Clube de Leitura e do Centro de Artes e Cultura 
Objectivos Específicos: Promover os talentos de Estudantes e de Docentes tanto no aspeto físico como aspeto intelectual 
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Fazer a reabilitação e a Manutenção de um 
Mini Estúdio e Estabelecer um Centro Cultural 
da UNTL 
 

Os estudantes da UNTL e todas as entidades 
relevantes da UNTL, em particular os que 
envolvem diretamente nas atividades de arte e 
cultura 

Relatório do 
resultado de 
reabilitação do 
Mini Estúdio e 
Centro de arte e 
Cultura  

O espaço já foi 
identificado em 
2015 
 

Para elevar os talentos 
dos Estudantes e dos 
Docentes 
 

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

36    36 

Realização da Semana das Artes e Culturas e 
competições desportivas 

Cerca de 7.000 estudantes da FEAH  espírito 
estético, artístico e ético “mente sana in corpore 
sano (Dança, música, oratória, espetáculos e 
cerca de 3 modalidade desportivas) 

Relatório da 
implementação 
de atividades  

Plano de reali-
zação 

Promover a arte, cultura 
e desporto e desenvolver 
talento dos Estudantes 
da FEAH 

UNTL FC FEAH 10    10 

Organizar e realizar as atividades extracurri-
culares dos docentes e dos estudantes 
 

Todos estudantes e docentes da UNTL Relatório de 
implementação 
de atividades 
extracurriculares 
desenvolvidas 

Existência do 
próprio currículo 

Para desenvolver e 
promover os talentos dos 
Estudantes e  dos 
Docentes 
 

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

10    10 

Total Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 56 

Objectivos Geral: Criar e Desenvolver Centros de Excelência com foco nacional e Internacional 
Meta Final: Em 2016 os Timorenses estão capacitados na área de linguística nomeadamente as Línguas Nacionais e Estrangeiras 
Indicador de prestação de serviços: 50% metade de total de População de Timor-Leste tem acesso a Línguas Nacionais e Estrangeiras 

Programas 5: Fortalecimento do INL, reforçando as suas competências para emergir como instituição de referência no ensino e conhecimento em linguística 
Objectivos Específicos: Transformar numa instituição de elevada reputação no domínio da linguística, através do aumento do acesso ao Tétum correto para fins sociais e oficiais 

Promoção e desenvolvimento do English 
Language Center (ELC) 
 

Cerca de 500 estudantes, 100 professores, e 30 
funcionários da UNTL e 50 interessados fora da 
UNTL 
 

Relatório de 
realização da 
formação de 
língua inglesa 

Plano do depar-
tamento  

Aperfeiçoar a língua 
inglesa na vida quotidia-
na 
 

UNTL FC FEAH 14    14 

Formação na área de tradução e metodologia 
de  
pesquisa. 

Mais de 45 docentes formados na área referida 
 

Relatórios e 
certificados 
obtidos 

Plano,  estatuto, 
e Docente  

Formar os docentes na 
área de pesquisa 

UNTL FC INL 33    33 

Total Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 47 

Objectivo Geral : Transformar a UNTL numa instituição reputada, a par com os padrões internacionais 
Meta Final: Até 2016 a UNTL vai ser uma instituição académica de melhor qualidade como as outras instituições académicas nacionais 

Programa 6: Promoção de debates de interesse nacional, componente intelectual e académica reconhecida, correspondente às prioridades estratégicas de Desenvolvimento Nacional 
Objectivos Específicos: Elevar os conhecimentos dos Docentes pesquisadores para mais produtivo e inovativo  
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Desenvolver os projetos de investigação 
fundamentais quer individualmente, quer em 
cooperação com outras instituições nacional e 
internacional 
 

4-5 Proposta de pesquisas submetidas e reali-
zadas 
 

Propostas de 
Pesquisa 
 

Capacidade de 
investigação 
dos investigado-
res docentes  

(1). Reforçar a capacida-
de de prática dos inves-
tigadores na investiga-
ção.                                            
(2). 4-5 Relatórios de 
pesquisas lança-
dos/Publica-dos e publi-
cação na Revista 

UNTL FC CNIC  40    40 

Total Programa 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 40 

Programa 7: Plano de Formação para a graduação, pós-graduação e reintegração da Língua Portuguesa na formação aos docentes e funcionários da UNTL, para melhorar a prestação de serviços académicos 
Objectivos Específicos: Capacitar os Docentes e os Funcionários Administrativos 

Formação na área de Provedoria e Aconse-
lhamento na Universidade Cristão Satya 
Wacana, Salatiga, Indonésia 

2 Funcionário (Masculino 1, Feminino 1) do 
Gabinete Pro Reitor Assunto Provedoria e 
Aconselhamento 

Certificação da 
participação no 
formação  

2 funcionários 
destacados 

Elevar o capacidade do 
funcionários 

UNTL FC Direção 
Executiva 
da Reito-
ria 

5     5 

Realização das conferências e seminários 
sobre: 1. Progresso e desafio educação em 
Timor-Leste; 2. Meio ambiente; 3. Evolução 
de ciência e Tecnologia; 4. Formação de 
professores; 5 intercâmbio entre UNTL e 
Estudantes internacionais 

Cerca de 104 Professores  e 7.000 estudantes 
da FEAH para ter os conhecimentos científicos 
nas diversas áreas. 
 

Relatório da 
realização das 
conferências e 
seminários 
 

Estatuto e Plano 
da FEAH  
 

Disseminar resultados de 
investigação 
 

UNTL FC FEAH 9    9 

Formação pedagógica ao ensino superior, 
software MYOB ao Departamento de Contabi-
lidade, e  Structural Equation Modeling for 
Research 
 

Cerca 40 Docentes para participar na formação 
 

Relatório partici-
pação ou certifi-
cação dos parti-
cipantes 
 

Plano da Facul-
dade e Plano 
Estratégico da 
UNTL 

Para aumentar  o conhe-
cimento dos Docentes e 
qualidade de ensino 

UNTL FC FEG 40    40 

Organizar e realizar Seminários científicos/ 
Formação/ conferência sobre Pedagogia do 
ensino, Regulamento interno, Gestão Admi-
nistrativa, licenciatura em desenvolvimento 
comunitário e desenvolvimento rural 

Docentes e estudantes da UNTL e convidados 
(Sociedade civil) 
 

Relatório de 
implementação 
de seminários, 
formação, e 
conferencias 

Regulamento 
académica e 
disciplina 
 

Para aumentar  o conhe-
cimento dos Docentes e 
qualidade de ensino 
 

UNTL FC FCS 30    30 

Realização de programas de Formação e 
Seminários 
 

Docentes da UNTL e estudantes finalista parti-
cipar no formação sobre Latek, Metodologia de 
pesquisa científica, práticas de Laboratórios, 
etc. 

Relatório de 
implementação 
formação 
 

Estatuto da 
Universidade e 
Regime Carreira  
 

Elevar os conhecimentos 
nas áreas de laboratório 
e pesquisa científica 

UNTL FC FCE 10    10 

Organizar e realizar formação para pessoal 
administrativo, nacional e internacional 
 

Quantidade de participantes na formação nacio-
nal. Cerca de 423 pessoas nas áreas IT, Logís-
tica, Académica, Finanças, Liderança, Recursos 
humanos, e formação no estrangeiro nas áreas 

Relatório de 
formação e 
certificação dos 
participantes 

Decreto Lei nº. 
38/2012  

Elevar os conhecimentos 
dos funcionários admi-
nistrativos e garantir 
qualidade dos serviços 

UNTL FC DNGRH 585    585 
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contabilidade básico, classificação, e inventaria-
do. 

 

Formação sobre metodologia e pesquisa 
qualitativa com software  
 

4-5 dias de formação (1 vez) 
 

Lista de presen-
ça dos partici-
pantes 

Não tem sido 
utilizado o 
software 

Aumentar o conhecimen-
to dos investigadores  

UNTL FC CNIC  5    5 

Organizar eventos académicos, tais como a 
Cerimónia de Graduação  

Cerca de 1.500 estudantes graduados Relatório da 
graduação  

Existência do 
regulamento 
académico 

Produzir quadros superi-
ores 

UNTL FC DNAE  60     60 

Estabelecer o contrato para apoio técnico na 
realização das atividades de ensino aprendi-
zagem 

Contrato para assessores nacionais e internaci-
onais, e Docentes da parte tempo 

Relatório de 
estabelecimento 
contrato para 
funcionários 
contratados 

Limitação de 
Recursos 
humanos  

Para melhorar os servi-
ços administrativos  

UNTL FC DNGRH  294     294 

Total Programa 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 1,038 

Objectivo Geral: Assegurar uma Administração com responsabilidade e transparência, para elevar a UNTL a níveis mais elevados 
Meta Final: Até 2016 serviços de atendimento público mais eficaz e eficiente 
Indicador de prestação de serviços: 75% têm recursos para apoiar o processo de ensino aprendizagem completo e bem estruturado  

Programa 8: Manutenção das infraestruturas académicas e laboratórios e compra de material de laboratório e economato e acervo bibliográfico para as bibliotecas, mantendo em boas condições. O Património do Estado afeto também para a ativi-
dade académica e a construção de novos edifícios - Cidade Universitária de Hera e polos distritais 
Objectivos Específicos: Para criar boas condições para apoiar o processo de ensino e aprendizagem 

Iniciar o Processo de Recrutamento e Forma-
ção Inicial de Docente 
 

(i) Júri e critérios de seleção estabelecidos (ii) 
mecanismo para a seleção e formação finaliza-
dos (iii) grupos de docentes selecionados em 
áreas de formação  especializadas 
 

Relatório do 
resultado de 
recrutamento de 
docentes 
 

Infraestrutura 
dos novos pólos 
universitários 
concluídos 

Preparação para a aber-
tura dos novos pólos 
universitários (Alas 
Betano e Tilomar) 

UNTL FC Dire-
ção 
Execu-
tiva da 
Reito-
ria 

3    3 

Retenção do projeto de reabilitação da Poli-
técnica da Faculdade de Engenharia em 
Betano-Manufahi 

Edifício Politécnica Faculdade de Engenharia  
em Suco Betano, Posto Administrativo Same, 
Município Manufahi 

Relatório de 
manutenção 

Construção 
física 

Garantir a qualidade dos 
edifícios longo prazo 

UNTL FC Dire-
ção 
Execu-
tiva da 
Reito-
ria 

  63.3  63.3 
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Retenção do Projeto de reabilitação do edifí-
cio de laboratório da Faculdade Medicina e 
Ciências da Saúde em Lahane, Município de 
Díli 

Edifício de laboratório do Faculdade Medicina e 
Ciências da Saúde, em Lahane Ocidental, Posto 
Administrativo Vera Cruz, Município Díli 

Relatório de 
manutenção 

Estabelecimento 
da construção 
física 

Garantir a qualidade dos 
edifícios longo prazo 

UNTL FC Dire-
ção 
Execu-
tiva da 
Reito-
ria 

  21.5  21.5 

Organizar e realizar serviço de reabilitação e 
manutenção  para veículos, edifícios, equi-
pamentos e outros equipamentos incluindo os 
materiais 

Plano operacional de manutenção e operação Relatório de 
manutenção e 
de reabilitação 

Existência 
património do 
estado  

Melhorar as infraestrutu-
ras básicas com o objec-
tivo de criar boas condi-
ções 

UNTL FC DNTL 189    189 

Manter os serviços de fornecimento de com-
bustível, da energia, material escolar, e outros 
materiais/equipamentos para apoio dos 
serviços de administração e académica 

Gestão operacional Relatório gestão 
operacional 

Todas as unida-
des em funcio-
namen-to 

Para operacionalizar o 
serviço da Administração 
e académica 

UNTL FC DNTL 1,043  75   1,117 

Total Programa 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 1,395 

Total UNTL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 3,435 
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Arquivo e Museu da Resistência Timorense 

Papel  

O Arquivo e Museu da Resistência Timorense está na dependência direta do Primeiro-Ministro. 

Orçamento 

A Arquivo e Museu da Resistência Timorense tem um Orçamento de 1,376 milhões de dólares para 

2016. 
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Plano Anual do Arquivo e Museu da Resistência Timorense para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta 
Anual 

 

ER 

 
 

FF  Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria  Orçamento 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: Arquivo & Museu da Resistência Timorense, Instituto Público, consciente de honrosa missão de preservar, promover e patrocinar ações de natureza cultural, científica e educacional nos domínios do reconhecimento e valorização 
social dos veteranos, consolidação da identidade nacional, da história contemporânea de Timor Leste e promoção da paz e respeito pelos direitos humanos. 
Meta Final: Desenvolve as atividades de conservação, organização e disponibilização dos respetivos fundos documentais, organiza e promove iniciativas de divulgação pública e apoia as atividades que contribuam para a valorização da memória da 
Resistência Nacional.  

Programa de Apoio a Direção Geral e cada Direção Nacional do Arquivo & Museu da Resistência Timorense, Instituto Público – AMRT 

Atividade 1 - Apoiar os programas do 
AMRT na suas realizações 
 

 Os serviços do AMRT a funci-
onar adequadamente 

     AMRT Órgãos 
Executivos 
do AMRT 

615.4 266.8   882.2 

Atividade 2 - Apoiar as contratações de 
Assessorias Técnicas 

Acompanhamento e apoio aos 
Órgãos executivos do AMRT 
são assegurados 

    AMRT Formado-
res 

154.5    154.5 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 1,036.7 

Programa de Projetos especiais do AMRT 

Atividade 1 - Realizar as Exposições Tem-
porárias / Itinerantes relacionadas com a 
Cultura e a Resistência Timorense 

     AMRT  20.9    20.9 

Atividade 2 – Celebrações Dias Nacionais      AMRT  20    20 

Atividade 3 – Recolha de Documentos e 
História Oral da Resistência Timorense 

     AMRT  14.5    14.5 

Atividade 4 – Organizações de Conferênci-
as Nacionais 

     AMRT  47    47 

Atividade 5 – Edições do AMRT  Produção de filmes das visitas guiadas    AMRT  10.8    10.8 

Atividade 6 – Preservação dos Abrigos da 
Resistência Timorense 

 Plano integrado de preservação e 
manutenção dos Abrigos Subterrâneos 
da Resistência Timorense 

     196    196 

Atividade 7 – Estudos Comparativos  Estudos comparativos sobre Arquivos 
e museologias no estrangeiro 

     30    30 
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Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 339.2 

Total Orçamento AMRT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 1,376  
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Serviço Nacional de Inteligência 

Papel  

O  Serviço Nacional de Inteligência está na dependência direta do Primeiro-Ministro. 

Orçamento 

O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de 2,477 milhões de dólares para 2016.  

 

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Serviço Nacional de Inteligência está representado no perfil de funcionári-

os do MPCM.  
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Plano Anual do Serviço Nacional de Inteligência para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 

Entidade 
Responsável 

 
 

Fontes de 
Financiamento 

Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: SNI como uma Agência de Inteligência profissional, credível, moderna, para garantir a estabilidade e a segurança nacional.  
Meta Final: Garantir a segurança nacional e prevenção de sabotagem, terrorismo, espionagem, crime transnacional, através da recolha de informações, pesquisa, análise e disseminação credível, promovendo o serviço conjunto 
entre Agências relevantes (Internas e Externas).  
Indicador de Prestação de Serviços: 100% de garantia para atingir a meta final.   

Construção Edifício/ 
Construir um escritório apropri-
ado para o SNI.  

Libertar a propriedade e elabo-
rar o desenho/BoQ.  

Com base no resultado 
de identificação no 
terreno e o dese-
nho/B&Q. . 

 Libertar a propriedade e elabo-
rar o desenho/BoQ  

SNI, MJ, SETP, 
MOP 

OGE Serviço Admi-
nistrativo. 

     

Produção de Normas e Leis/ 
Produzir as Normas e as Leis 
Especiais. 

Leis de uso/posse de arma, livre 
trânsito, regime de carreira 
especial. 

Com base no resultado 
de workshop e resultado 
de consulta com asses-
sores e peritos. 

 O processo de elaboração e 
aprovação da lei de uso/posse 
de arma, livre trânsito, regime 
de carreira especial estará 
concluído  

Primeiro-
Ministro, SNI, 
CFP, Conselho 
de Fiscalização 
Parlamento, e 
MF. 

OGE Serviço Admi-
nistrativo. 

     

Recrutamento e Promoção dos 
Quadros Pessoais/ 
Recrutar e promover o quadro 
pessoal do SNI para melhor 
execução da sua missão. 

- Proceder à promoção de 
alguns funcionários; 
- Efetuar a avaliação de desem-
penho dos funcionários perma-
nentes. 

Com base no documen-
to do Plano Estratégico 
do SNI  de 2015. 

 -35 novos funcionários; 
2 assessores nacionais e 2 
assessores internacionais. 
-35 funcionários permanentes 
serão promovidos a subida de 
nível  
-25 funcionários permanentes 
serão promovidos para ocupa-
rem alguns cargos de chefia 
- Será efetuada a avaliação de 
desempenho de todos os 
funcionários no final do ano 
2016. 

SNI  e CFP. OGE Serviço Admi-
nistrativo. 

     

Capacitação de Recursos 
Humanos e Institucional/ 
Capacitar os quadros pessoais 
e melhorar a capacidade institu-
cional 

- Realizar 8 formações em 
áreas especializadas aos ofici-
ais de Inteligência: Análise, 
Pesquisa, Contra-inteligência, 
 Contra-espionagem, Contra-
terrorismo, Crimes Transnacio-

Com base no documen-
to do Plano Estratégico 
do SNI  de 2015 e nas 
prioridades. 

 As formações especializadas 
aos oficiais de inteligência e 
funcionários administrativos 
serão realizadas até ao final de 
2016. 

 SNI Serviço Admi-
nistrativo, 
Interno e 
Externo. 
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nais, Centro de dados, e Tecno-
logias de Informática). 
- Realizar 6 formações gerais 
aos funcionários administrati-
vos: Arquivo, Protocolo, Gestão, 
Finanças, Logística e Aprovisio-
namento. 

 Melhorar a capacidade da 
instituição através de cumpri-
mento das leis, sistema de 
organização, competências e 
procedimentos legais. 

Assegurar o cumprimen-
to das leis, sistema de 
organização, competên-
cias e procedimentos 
legais. 

 As leis,  sistema, competências 
e procedimentos serão imple-
mentados. 

 SNI Direção Admi-
nistrativa 

     

Estabelecimento da linha de 
Cooperação/ 
Estabelecer a linha de coorde-
nação entre o SNI e instituições 
como: SIM-F/FDTL, 
UPM/UPF/SIP-PNTL, 
PCIC/INTERPOL, MNEC, MJ, 
Bancos Nacionais,  Migração-
MI,  Alfândegas-MF, Quarente-
na-MAP, Aeroporto/Porto-MOP, 
SEFOPE, CAC, PGR, PR  e 
MCIA, para partilhar informa-
ções. 
(Estabelecer linha de coordena-
ção entre comunidade de inteli-
gência) 

Fortificar a linha de coordena-
ção entre o SNI e as instituições 
/ministérios relevantes com o 
objetivo de partilhar informa-
ções. 

  

- Elaborar um plano de 
ação integrado entre as 
linhas ministeriais com o 
objetivo de partilhar 
informações. 
- Realizar reuniões 
trimestrais com todas  as 
linhas de ministérios 
 relevantes, de forma a 
avaliar os tipos de ame-
aças. 

 -Foi criada uma comissão 
técnica presidida pelo SNI para 
elaboração do plano de ação 
integrado segundo o decreto-
lei.  
- Haverá 4 reuniões anuais 
para elaboração do plano de 
ação integrado.  
-Tipos de ameaças identifica-
dos ou detectados. 

Comunidade 
de Inteligência 

SNI Serviço Inter-
no e Externo 

     

Estabelecimento da estrutura de 
cooperação/ 
Estabelecer as estruturas de 
cooperação com os Serviços 
congéneres. 

Estabelecer e desenvolver a 
cooperação bilateral, regional e 
multilateral com a CPLP, ASE-
AN, e os países da Ásia e 
Pacífico   

  

Partilhar informação com 
agências bilaterais, 
nomeadamente com os 
países da CPLP, países 
asiáticos e da ASEAN, 
países do Médio Orien-
te, e países do Pacífico, 
Austrália e EUA; 
Reforçar os conheci-
mentos e experiências 
para melhorar o serviço 
de pesquisa, análise e 
produção de inteligência; 
Reforçar a cooperação 
com as agências congé-

    SNI Direção Inter-
na e Externa. 
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neres, com vista a uma 
maior segurança regio-
nal e global para o 
combate de crimes 
organizados, como o 
terrorismo, ciberterro-
rismo, tráfico de droga e 
humano, 
armas, pirataria, pesca 
ilegal e branqueamento 
de capitais. 

 Estabelecer notas de entendi-
mento com Agências de Infor-
mações estrangeiras 

Partilhar informação com 
os países da CPLP, 
países asiáticos e da 
ASEAN, países do 
Médio Oriente, e países 
do Pacífico.  

   SNI SNI      

 Consolidar as relações instituci-
onais entre comunidades de 
inteligência. 

Promover a partilha de 
informação entre comu-
nidades de inteligência. 

   SNI SNI      

 Estabelecer o sub-centro de 
coordenação de serviço a nível 
regional em Oecusse, Região 
Oeste e Costa Sul em Suai e 
Região Leste em Baucau. 

-Partilhar informação de 
forma mais eficiente no 
terreno, facilitando os 
serviços e a melhor 
avaliação e monitoriza-
ção da situação em 
todos os municípios e 
Região de Enclave de 
Oecusse relacionada 
com a Zona Económica 
Exclusiva de Mercado 
Social (ZEEMS) e Gran-
des Projetos da Costa 
Sul; 
Preparar condições e 
colocar funcionári-
os/oficiais do serviço nas 
regiões para apoio ao 
programa de descentra-
lização do poder local do 
país; 
Criar sub-centros de 
coordenação na região 

 Pretende-se garantir a                            
qualidade e eficiência do servi-
ço; 
Facilitar o serviço de monitori-
zação e coordenação a nível 
regional com o governo local 
para avaliar a situação no 
terreno. 

 SNI SNI      
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Leste, em Baucau e na 
Costa Sul e Oeste, em 
Suai. 

Deslocação Interna  e Externa/ 
Participar em reuniões, confe-
rências e Seminários Internaci-
onais e workshops interministe-
riais. 

Participar em reuniões, confe-
rências e seminários internacio-
nais 
 

-Representar o Estado 
timorense em reuniões, 
conferências e seminári-
os no estrangeiro sobre 
aspetos relativos à 
defesa e segurança 
regional e internacional. 

 Deslocações a países da 
CPLP, ASEAN, ASIA e Pacífi-
co. 

 SNI DG, DGA e 
DNs 

     

 Participar em workshops inter-
ministeriais 

Dar a contribuição do 
SNI com os seus conhe-
cimentos e experiências 
em assuntos de relevân-
cia nacional 

          

 Realizar visitas de cortesia ao 
estrangeiro 

Reforçar a boa relação 
entre Timor-Leste e 
outros países em (ASE-
AN, CPLP, ASIA e 
Pacífico) para fortificar 
as relações de coopera-
ção entre agências 
congéneres de informa-
ções 

 Número de visitas conforme o 
programa planeado e convites. 

        

  Preparar a 
coordenação de segurança a 
nível da comissão técnica 
Monitorar e observar a situação 
de segurança atual no terreno a 
nível municipal e regional 

Assegurar as desloca-
ções no terreno a nível 
Municipal e Regional. 
 

 Garantir a situação de seguran-
ça em todo o território. 
 

        

Cursos de Línguas/ 
Realizar os cursos de Línguas 

Realizar os cursos de Língua 
Portuguesa e Inglesa. 

Assegurar a realização 
dos cursos de Língua 
Portuguesa e Inglesa a 
todos os funcionári-
os/oficiais e técnicos 
especializados 

 Os cursos de Línguas são 
programas internos do SNI. 
- Incluem cooperações bilate-
rais. 

 SNI Direção Admi-
nistrativa. 

     

Orçamento Total SNI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 2,477 
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Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas 

Papel  

O  Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas está na dependência direta do 

Primeiro-Ministro. 

Orçamento 

O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de 500 mil de 

dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas está 

representado no perfil de funcionários do MPCM.  
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Plano Anual do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de 

Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

FF  Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Coordenação e condução dos esforços do Governo para alcançar a delimitação definitiva das fronteiras marítimas.  
Meta Final: Delimitação definitiva das fronteiras marítimas de Timor-Leste de acordo com a lei internacional. 
Indicador de Prestação de Serviços: Ações concretas para a delimitação definitiva das fronteiras marítimas, incluindo o desenvolvimento de políticas, obtenção de resultados legais e a concretização de objetivos de comunicação e diplomáticos. 

Programa 1: Aconselhamento técnico e estratégico ao Governo sobre a melhor maneira de avançar para garantir a delimitação definitiva das fronteiras marítimas. 

Desenvolvimento Estratégico - Desenvolver uma estra-
tégia coerente e abrangente para o Governo alcançar a 
delimitação definitiva das fronteiras marítimas, englo-
bando sub-estratégias em todos os domínios pertinentes 
e recorrendo a análises interdisciplinares em profundi-
dade. 

- Número e qualidade dos documentos 
estratégicos. 
- Número e qualidade das reuniões 
estratégicas. 

Autoavaliação 
- Feedback 
informal 

Alguns documentos / 
pareceres estratégicos 
armazenados em vários 
ministérios e unidades – 
informação não centrali-
zada 

Análises interdisci-
plinares de assun-
tos chave relativos 
às questões das 
fronteiras marítimas 

 Orç 
 2016 

 117     117 

Comissão Consultiva - Garantir a continuidade do 

funcionamento da Comissão Consultiva no desempenho 
da sua importante função de prestação de aconselha-
mento e provisão de recomendações ao Primeiro-
Ministro em relação a questões, decisões ou estratégias 
relacionadas com a delimitação definitiva das fronteiras 
marítimas. 

- Número de reuniões da Comissão 
Consultiva. 
- Capacidade de produzir atempada-
mente os materiais de apoio à Comis-
são Consultiva e disseminação pelos 
comissários. 

Autoavaliação 
- Feedback 
informal 

Assessores nacionais e 
internacionais prestam 
apoio 

Pelo menos 4 
reuniões da Comis-
são Consultiva por 
ano 

 Orç 
2016 

 5     5 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 122 

Programa 2: Negociações, Execução e Coordenação. Assistir o Governo na execução das estratégias e políticas adotadas para assegurar a delimitação definitiva das fronteiras marítimas. 

Negociações – Participar em todos os encontros e 
consultas entre Timor-Leste e a Austrália / Indonésia 
relacionados com as fronteiras marítimas. 

- Participação nas consultas entre 
Timor-Leste e a Austrália / Indonésia 
relacionadas com as fronteiras maríti-
mas. 

Autoavaliação 
- Feedback 
informal 

Decreto-Lei n.º 08/2015 
aprovado e estabelece o 
Chefe de Negociações e o 
Gabinete das Fronteiras 
Marítimas 

Defesa da posição 
de Timor-Leste nas 
negociações com a 
Austrália e/ou 
Indonésia bem-
sucedida 

 Orç  
2016 

 10     10 

Gestão de Casos Legais - Garantir uma supervisão 
adequada dos casos existentes e das futuras opções 
legais, e construir as capacidades internas do Gabinete. 

- Redução das despesas do item “todo 
o Governo” relativas às fronteiras 
marítimas. 
- Desenvolvimento de sistemas de 
gestão de casos e processos adequa-
dos. 

Autoavaliação 
- Feedback 
informal 

Decreto-Lei n.º 08/2015 
aprovado, permitindo que 
o Gabinete das Fronteiras 
Marítimas coordene casos 
legais 

Aumento geral da 
qualidade da ges-
tão dos casos 
legais relativos às 
fronteiras marítimas 

 Orç 
2016 

 33     33 
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- Aumentada a capacidade interna dos 
Assessores Jurídicos Nacionais. 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 43 

Programa 3: Comunicações e Disseminação. Permitir a ampla divulgação de mensagens críticas para a condução e apoio à realização da delimitação definitiva das fronteiras marítimas. 

Material Mediático - Desenvolver materiais de imprensa 
standard para avançar na estratégia do Governo e 
difundir a posição do Governo de forma compreensiva 
sobre várias questões nesta área. 

- Número e variedade de materiais de 
imprensa disseminados. 
- Qualidade, coesão e eficácia dos 
materiais. 

Autoavaliação 
- Feedback 
informal 

- Alguns materiais de 
comunicação já produzi-
dos 

Conjunto de bons 
materiais de 
imprensa básico 
para o uso geral 

 Orç 
 2016 

 46    46 

e-Media – Capitalizar a disponibilidade de meios digitais, 
a fim de complementar a distribuição de materiais de 
imprensa físicos. 
 
 

- Quantidade e qualidade da imprensa 
digital disseminada. 
- Natureza “viral” do material e alcance 
da mensagem. 
- Gestão adequada e mitigação de 
mensagens negativas. 

Autoavaliação 
- Feedback 
informal 

Decreto-Lei n.º 08/2015 
aprovado, permitindo que 
o Gabinete das Fronteiras 
Marítimas coordene e 
execute estas funções   

Estabelecimento de 
um Portal eletrónico 
e presença noutras 
plataformas de 
média, como a 
média social, bem 
como uma estraté-
gia de gestão de e-
media 

 Orç 
2016 

 26    26 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 72 

Programa 4: Operações Gerais. Realizar todas as funções básicas de organização do Conselho e garantir recursos suficientes para apoiar todos os programas. 

Gestão do Gabinete – Alocar recursos suficientes para 
apoiar os vários programas e assegurar a conformidade 
com os requisitos dos relatórios. 

- Execução de todo o Programa de 
Trabalhos para 2016. 
- Conformidade com os requisitos de 
reporte, incluindo os relatórios internos 
trimestrais e os relatórios anuais. 
- Execução dos fundos alocados.  
- Configuração e consolidação de 
todas as estruturas organizacionais. 
- Prestação de contas completa e 
transparente e minimização de cons-
trangimentos. 

Autoavaliação 
- Prestação 
de Contas 

Decreto-Lei n.º 08/2015 
aprovado, permitindo que 
o Gabinete das Fronteiras 
Marítimas execute estas 
funções  

Assegurar a execu-
ção de todos os 
programas do 
Conselho de forma 
adequada e trans-
parente 

 Orç 
2016 

 253    253 

Funções de Representação – Permitir aos representan-
tes do Conselho participar e/ou acolher funções oficiais 
quando necessário 

- Número de funções oficiais em que 
os representantes participa-
ram/acolheram. 

Autoavaliação Decreto-Lei n.º 08/2015 
aprovado, permitindo que 
o Gabinete das Fronteiras 
Marítimas execute estas 
funções. 

Participar/Acolher 
quantas funções de 
representação 
forem possíveis 

 Orç 
2016 

 10             10 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 263 

Total Orçamento do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas:                                                                                                                                                                                                                                                $ 500 
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Conselho de Imprensa 

Papel  

O Conselho de Imprensa está na dependência direta da Secretaria de Estado da Comunicação Social. 

Orçamento 

O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de 700 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Conselho de Imprensa está representado no perfil de funcionários da 

Secretaria de Estado da Comunicação Social. 
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Plano Anual do Conselho de Imprensa para 2016 

Programas / Actividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral: Fortalecer o papel dos meios de comunicação social e o serviço do jornalismo e a sua função, para o processo de desenvolvimento do Estado democrático 
Meta Final: Estabelecimento e o funcionamento do Conselho de Imprensa como um órgão coletivo para proteger e promover a liberdade e a responsabilidade da imprensa. 
Indicador de Prestação de Serviços: 1) Tomada de posse ao Membro do conselho de imprensa; 2) Estabelecimento e o funcionamento do conselho de imprensa; 3) Criação plano de curto, médio e longo prazo   

Programa 1: Tomada de posse dos Membros do Conselho de Imprensa 
Objetivos específicos: Estabelecimento e funcionamento dos serviços do Conselho de Imprensa   

Atividade 1  
Formação para os membros do 
Conselho da Imprensa (2x). 

- Formação sobre o papel, a função 
e as competências do Conselho de 
Imprensa, e outros materiais rele-
vantes de acordo com as leis da 
Comunicação Social e o Estatuto 
do Conselho de Imprensa. 
- Formação sobre o plano e a 
estratégia de execução do progra-
ma.  

Relatório execução da 
atividade.  

- Lei número 5/2014 Lei da 
Comunicação Social. 
- Decreto-lei no. 25/2º15, Que 
cria o Conselho de Imprensa e 
aprova o seu estatuto 
 

Estabelecimento e 
funcionamento do 
Conselho de 
Imprensa.  

  Gabinete 
SECOMS, 
DNDI, no 
DNCRC 

30    30  

Atividade 2 
Tomada de posse dos Membros 
do Conselho de Imprensa  

Realização da tomada de posse 
dos Membros do Conselho de 
Imprensa.  

Relatório atividades e a 
matéria publicidade.  

     1    1 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 31  

Programa 2: Operacionalização do Conselho de Imprensa  
Objetivos específicos: 1) Criação do sistema e o mecanismo de trabalho do conselho imprensa; 2) Estabelecer organograma; 3) Aquisição de espaço, equipamentos e facilidades; 4) Recrutar os recursos humanos. 

Atividade 1    
Workshop, para desenvolver o 
organograma, sistema, e o 
mecanismo de trabalho do 
Conselho de Imprensa. 

Realização do workshop.  Relatório atividade work-
shop.  

      30    30  

Atividade 2 
Aquisição de espaço, equipa-
mentos e facilidades. 

Aquisição dos equipamentos 
como; computadores, mesas, 
cadeiras, armários dos livros, 
documentos etc.  
Duas viaturas e cinco motorizadas.  

Relatório realização ativi-
dades. 

       160   160  
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Atividade 3 
Formação órgão executivo do 
Conselho Imprensa (2x) 

- Realização de formação sobre; 
gestão do orçamento, administra-
ção, finanças    
- Realização de formação sobre a 
execução do programa e o orça-
mento. 

Relatório execução activi-
dade formação.  

      80    80 

Actividade 4 
Senhas   

        100    100   

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 370 

Programa 3: Cooperação entre o Conselho de Imprensa e as instituições estrangeiras parceiras (Indonésia, Portugal e outras)  
Objetivos específicos: 1) Apoio técnico; 2) Dar capacitação e desenvolver os recursos humanos internos da instituição.  

Atividade 1 
Estudo comparativo   

- Realização de atividades dos 
estudos (3 pessoas). Na Indonésia 
(dewan pers). 
- Realização das atividades dos 
estudos (3 pessoas). Portugal 
(órgão regulador da imprensa)     

Relatório atividades dos 
estudos comparativos. 

      60    60 

Atividade 2 
Criar cooperação com os 
Órgãos Reguladores dos outros 
países (Indonésia e Portugal) 
através da assinatura de Notas 
de Entendimento. 

- Realização assinatura Nota 
Entendimento com a Indonésia 
(dewan pers). 
- Realização assinatura Nota 
Entendimento com Portugal (órgão 
regulador da imprensa). 

Copia dos Documentos 
relevante  

      20    20 

Atividade 3 
Formação de recursos humanos 
para o Conselho de Imprensa na 
Indonésia (dewan pers) e Portu-
gal (órgão regulador da impren-
sa) e outras instituições relevan-
tes 

Realização de formação na Indo-
nésia e Portugal  
 

Relatório realização das 
atividades 
  

     83    83 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 163 

Total Conselho de Imprensa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 564 
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Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial  

Papel  

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial está na superintendência do Ministro de Esta-

do, Coordenador dos Assuntos Económicos. 

 

Orçamento 

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de 1,277 milhões de dóla-

res para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial está representado no 

perfil de funcionários do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Page 463 

 

Plano Anual do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial para 2016 

  Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financia-
mento  Divisão 

 
Orç 2016 

 
Cat. Orç 

 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1 : Desenvolver o Sector Privado Nacional. 
Meta Final :Aumentar o rendimento da população de  Timor – Leste, através da criação de empregos. 
Indicador de Prestação de Serviços: Criação de Instituições sólidas para desenvolver o Investimento no Sector privado. 

Programa 1: Formação e Capacitação para os Funcionários Técnicos e formadores do IADE. 
Objetivos específicos: Os funcionários e gestores que trabalham no IADE possam desempenhar as suas funções com profissionalismo. 

Atividade 1 
Realizar cursos de formação acerca 
dos aspetos relacionados com a 
função pública, para os novos 
funcionários permanentes. 

-  Número de funcionários 
que participam nas acções 
de formação. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito. 

(    45 funcionários( 30% 
mulheres e 50% homens 
). 
 

IADE 
INAP 

Esta actividade 
será 
financiada 
pelo 
OGE. 

DNAF      O Orçamento 
programado 
no INAP. 

Atividade 2 
Realizar cursos de formação de 
Gestão Liderança. 

 
 

»  Número de funcionários 
que participam nas acções 
de formação. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2014, foi reali-
zada formação para 
os chefes de depar-
tamento. 

6 funcionários( 3 mulheres 
). 
 

IADE 
INAP. 

Esta actividade 
será 
financiada 
pelo 
OGE. 

DNAF      O Orçamento 
programado 
no INAP. 

Atividade 3 
Realizar cursos de formação em 
língua inglesa.  

 
 

Número de funcionários que 
participam nas acções de 
formação. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções ser 
em utilizadas para 
verificar se os objetivos 
foram atingidos. 

No mês de março de 
2015, dois funcioná-
rios participaram na 
formação de inglês. 

4 funcionários( 50% 
mulheres ). 
 

IADE 
INAP. 

Esta actividade 
será 
financiada 
pelo 
OGE. 

DNAF      O Orçamento 
programado 
no INAP 

Atividade 4 
Realizar cursos de formação em 
língua Portugûesa.  

Número de funcionários que 
participam nas acções de 
formação. 

Relatórios, otografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

No mês de março de 
2015, dois funcioná-
rios participaram na 
formação de inglês. 

  30 funcionários ( 50% 
mulheres ). 
 

IADE 
INAP. 

Esta actividade 
será 
financiada 
pelo 
OGE. 

DNAF   
3 

    
3 

Atividade 5 
Realizar programas de monitoriza-

Número de programas de 
monitorização a realizar e 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-

Em 2015,não foi 
realizada atividade 

15 funcionários do IADE ( 
30 % mulheres ). 

IADE Esta actividade 
será 

DFCE  
3,3 

    
3,3 



 

 

 

 

 

Page 464 

 

ção de funcionários IADE, pela 
sede, em relação ao sistema de 
trabalho acompanhamento e acon-
selhamento, nos municípios. 

 

número de funcionários do 
IADE que já sabem como 
usar o sistema de acompa-
nhamento e aconselhamen-
to.   

ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

neste âmbito. financiada 
pelo OGE 

Atividade 6 
Monitorização (coaching) para os 
formadores que já concluíram 
formação como formadores na 
FOF/TOT. 
 

Número de formadores que já 
terminaram a formação e vão 
receber treinamento. 
15 pessoas (30%mulheres 
e70% homens) da equipa 
técnica(treinadores) já rece-
beram a formação inicial. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

.Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito. 

15 Pessoas formadores 
do IADE 
( 30%mulheres ). 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE 

DNPMA 3,5    3, 5 

Atividade 7 
Formação em técnicas informação 
e promoção  empresarial em 4 
CDE (Liqui-
çá,Manatuto,Same,Aileu), a fim de 
melhorar a sua capacidade de 
implementar a relação de negóci-
os, incluindo formação em  base 
de dados. 

Número de funcionários que 
participam na formação e 
implementam o sistema de 
informação e facilitam a 
ligação de negócios. 
 
 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

.Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito. 

4 (2 mulheres ) funcionári-
os Técnicos de informa-
ção e promoçãoempresa-
rialem4 novosCDE ( 
Liquiçá, Manatuto, 
Same,Aileu ). 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE 

DNIPPMAE.  
2,3 

    
2,3 

Atividade 8 
Elevar a capacidade de 4 funcioná-
rios no aperfeiçoamento de moni-
torização e avaliação, em Malang 
– Indonésia. 

Até 2016 100% de 4 funcioná-
rios capacitados na qualidade 
de serviço na monitorização e 
avaliação. 
Aumento do conhecimento 
das características sobre a 
pesquisa qualitativa, tipo de 
pesquisa qualitativa, análise 
de dados qualitativos ,etc. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito. 

4  funcioná-rios do Depar-
tamento monitorização e 
avaliação do IADE  
( 2mulheres e 2 homens). 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE.  

DNPMA 16,485     16,485 

Total Orçamento do Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 28,585 

Programa 2: Fornecer formação e capacitação para os 1000 pequenos e médios empresários, suportados pelo IADE. 
Objetivos específicos: Pequenos e médios empresários são capazes de usar uma boa gestão no desenvolvimento de negócios e criação de empregos. 

Atividade 1 
Identificação das necessidades de 
formação / INF / TNA para peque-
nas e médias empresas, incluindo 
empreiteiros, a fim de participar do 
treinamento fornecido pelo 
IADE/CDE. 

Número de pequenos e médi-
os empresários analisados, 
no sentido de identifi-
car/avaliar as necessidades 
de formação. 

Relatórios e base de 
dados 

Em 2015, já foi 
realizada esta 
atividade pelos 
centros de desen-
volvimento dos 
municípios. 

1000 clientes 
( 30% mulheres ). 

IADE Esta atividade 
seráfinanciada 
pelo OGE.  

DNFCE  
4.28 

    
4.28 
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Atividade 2 
Dar formação aos empresários 
com base nas suas necessidades. 
 

 
Número de empresários que 
vão receber formação. 
 
 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Já foi dada formação 
a 750 empresários, 
em 2015. 

1000 clientes ( 30 % 
mulheres ). 

 

IADE Esta atividade 
seráfinanciada 
pelo OGE.  

DNFCE  
49.25 

    
49.25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 53,530 

Programa 3 : Fornecer assistência de consultoria aos 200 empresários que se deparam com dificuldades. 
Objetivos específicos: Pequenos e médios empresários são capazes de usar uma boa gestão no desenvolvimento de negócios e criação de empregos. 

Atividade 1 
Implementação das atividadesde 

aconselhamentoaos empresários. 
 

Número de empresários que 
vão receber aconselhamento 
dado pelo IADE. 
 
 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015, está em 
processo e já foram 
aconselhados 46 
empresários. 

200 potenciais clientes e 
já existentes 
(40% mulheres). 

IADE Esta atividade 
seráfinanciada 
pelo OGE.  

DNFCE  
4,76 

    
4,76 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 4,760 

Programa 4 : Realização de um estudo de impacto para clientes empreendedores que receberam assistência técnica pelo IADE e estudo de caso para empresários bem sucedidos em 12 municípios. 
Objetivos específicos: Avaliar a eficiência e eficácia do trabalho do IADE no terreno. Observar alguns casos de estudo, nomeadamente o sucesso dos empresários e o impacto dos programas implementados. 

Atividade 1 
Realizar visitas de monitorização 
para desenvolver o indicador do 
progresso das actividades do sector 
empresarial em todo o território 
nacional uma vez por ano. 

Número de empresários 
observados no território 
nacional. 
 
 

Serão verificados atra-
vés do sistema de base 
de dados do IADE 

Em 2015 foram 
realizadas visitas a 
6 municípios. 

Data iniciada Fevereiro, 
em Maliana, Ermera e 
Liquiça 
Maio, Covalima, Ainaro e 
Manufahi 
Agosto, Lospalos, Vique-
que e Baucau  e 
Novembro, Manatuto, 
Aileu e Díli. 
Até 2016,216 empresários 
serão oservados. 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE.  

DNPMA 3     3 

Atividade 2 
Realizar  um levantamento de 
impacto, junto do cliente, relativa-
mente aos emprendedores que 
receberam assistência Técnica pelo 
IADE no mínimo uma vez por ano.  

Número do aumento de novas 
empresas. 
 Número de aumento de 
empregos. 
 

Serão verificados atra-
vés do sistema de base 
de dados do IADE 

Em 2015, já foi 
realizado o levan-
tamento junto de 26 
empresários. 

216 empresários serão 
observados. 

IADE  OGE DNPMA  
3 

    
3  

Atividade 3 
Realizar estudos de caso para 
identificar os empresários com 
sucesso na gestão de uma empre-

Número de.estudos de caso 
realizados e empresários 
identificados nos municípios. 

Serão verificados atra-
vés do sistema de base 
de dados do IADE. 

Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito. 

Até 2016, estudo de caso 
para os 108 empresários 
com sucesso na gestão 
de empresas. 

IADE Estactividade 
será financiada 
pelo OGE.  

DNPMA  
3 

   . 
3 
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sa nos12 Municípios. 

Atividade 4 
Preparar o Boletim Informativo 
sobre as atividades realizadas no 
IADE - CDE e também nos municí-
pios, de cada mês. 

Número de boletins informati-
vos divulgados. 

Relatórios,fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Já foi publicado em 
janeiro, fevereiro e 
março de 2015. 

4 vezes de divulgação do 
Boletim informativo. 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE.  

DNIPPMAE.     Não necessita 
de fundos. 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 9 

Programa 5 : Desenvolver ideias de negócios inovadores, através de uma competição.  
Objetivos específicos: Preparar os empresários para desenvolver produtos inovadores, com qualidade e criar um negócio com sustentabilidade.   

Fazer a promoção para realizar o 
programa de competição de planos 
de negócios inovadores. 

 

Número de empresas a parti-
cipar no evento.  
 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ção a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Já foi realizado em 
Setembro de 2015, 
com 270 registos. 

Para 2016 espera-se o 
mesmo número de regis-
tos para participar na 
competição. 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE.  

DNIPPMAE.  50    50 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $  50 

Programa 6: Apoiar os empresários nas áreas rurais do desenvolvimento da cadeia de valor através do programa de pesquisa. 
Objetivos específicos: Encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos agricultores empregadores para que tenham a possibilidade de conseguir ajuda do IADE no sector do turismo, criação de  e  horticultura. 

Atividade 1 
Executar outros tipos de pesquisa 
de mercado, relevantes para as 
atividades de trabalho do IADE. 

 

Número de estudos de pes-
quisa de mercado e respetivos 
relatórios.  
 
 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ção a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Já foi realizada uma 
pesquisa de merca-
do, no ano de 2015. 

IADE vai fazer 2 tipos de 
pesquisa  em 2016, com 
base nas necessidades 
que existem para apoiar o 
trabalho do IADE. 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE.  

DNIPPMAE.  
3 

    
3  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 3   

Programa 7: Prestar assistência aos empregadores, a fim de obter os compradores e potenciais vendedores, através do programa de relação de negócios ( Business Matchmaking). 
Objetivos específicos: Criar oportunidades de mercado para potenciais compradores e vendedores, através da ligação de negócios. 

Atividade 1 
Realizar eventos e encontros para 
facilitar o ambiente de negócios 
para os empregadores, comprado-
res e vendedores . 

 

Número de ligações de negó-
cios estabelecidos pelo IADE 
e negócios resultantes. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015, já foi 
realizado um evento 
e 1 encontro indivi-
dual, em Los Palos 
e em Díli. 

10 eventos e 20 encontro  
serão realizados em 2016. 
 
 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE.  

DNIPPMAE. 2.3    2.3 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 2.3 

Programa 8: Promover e divulgar o programa do IADE em toda a região de Timor-Leste. 
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Objetivos específicos: Reconhecer o programa de trabalho do IADE e também receber assistência sob a forma de treinamento, aconselhamento e etc. 

Atividade 1 
Preparação de material de promo-
ção. 

 

Quantidade de equipamento e 
material utilizado para apoiar a 
equipa na promoção de todos 
os programas de trabalho do 
IADE para a comunidades. 
 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

2015: já foram 
realizadas ações de 
promoção 

Preparar 14 Banners IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE. 

DNIPPMAE.  
1.3 

    
1.3 

Atividade 2 
Realização de eventos de divulga-
ção com o objetivo de identificar 
potenciais clientes. 

 

Número de eventos realizados 
e número de clientes que irão 
receber assistência sob a 
forma de treinamento, aconse-
lhamento e suporte a outros 
programas do IADE em 2016. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

2015:  não foi reali-
zada atividade neste 
âmbito. 

1.300 pessoas para 
participar ( 40% mulheres 
). 
650  novos cliente que se 
inscrevam no IADE e CDE 
até 2016. 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE. 

DNIPPMAE.  
1.3 

    
1.3 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 2.6  

Programa 9: Fazer um  levantamento para identificar as necessidades da exposição internacional de tecnologia no setor agrícola  em 2017. 
Objetivos específicos: Identificar os empresários que irão participar na Exposição agrícola. Criar relacionamentos de negócios e obter informações sobre novos produtos e tecnologias no sector agrícola. 

Atividade 1 
Realizar uma pesquisa, através de 
visitas aos municípios,para identifi-
car agentes potenciais ( agriculto-
res, agências ) do sectorda agríco-
la. 

Número de agricultorese 
agências potenciaispara 
participarna exposição inter-
nacional do setor agrícola em 
2017. 

Relatórios,fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito. 

50( 30% pessoas ( 30% 
mulheres) que consistem 
emagricultores eagênci-
asque vão participarna 
exposiçãointernacional do 
sectoragrícolaem 2016. 

IADE Esta actividade 
seráfinanciada 
pelo OGE. 

DNIPPMAE.  2.9    2.9 

Atividade 2 
Participar em exposições no sector 
agrícola no exterior, como na Tai-
lândia, Indonésia, China etc. 

Número de contactos e resul-
tados produzidos pelos mes-
mos, no sentido de elevar o 
conhecimento nesta área. 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

2015: não foi reali-
zada atividade neste 
âmbito. 

Participação do IADE nas 
várias exposições no 
estrangeiro dedicados ao 
setor agrícola. 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE. 

DNIPPMAE. 10.4    10.4 
 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 13.3 

Programa 10: Programa de apoio (FNI) para impulsionar negócios. 
Objetivos específicos: Identificar e apoiar negócios inovadores, prestando assistência técnica e financeira. 

Atividade 1 
Identificar e prestar assistência aos 
que estão apenas começando um 
negócio, a fim de receber assistên-
cia através do programa FNI / 
facilitar os negócios inovadores. 

Número de empresários que 
recebem apoio no início do 
seu negócio. 
 

Relatórios,fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015, ainda está 
em process. O IADE 
já recebeu 5 propos-
tas. 

 IADE Esta actividade 
seráfinanciada 
pelo OGE 

DNIPPMAE.     Não necessita 
de fundos. 
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Desenhar e implementar um pacote 
de assistência, incluindo assistên-
cia financeira, tecnologia e capaci-
dades de técnica e gestão de 
negócios. 

 

Número de clientes que 
receberão apoios do Progra-
ma (FNI). 
 

Relatórios, fotografias 
são fontes de informa-
ções a serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito 

16 clientes que receberaõ 
apoio. 
( 30 % mulheres em 
potencialaprova-se um  
cliente FNI.) 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE. 

DNIPPMAE. 200    200 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 200 

Programa 11: Implementação e manutenção do sistema de base de dados para IADE e todos os CDEs e capacitação técnica profissional para os funcionários, bem como a logística necessária o funcionamento nos municípios e 
visitas de acompanhamento. 
Objetivos específicos: Desenvolver condições equipamentos informáticos em 12 CDE, nos municípios para o bom para uso por todos os funcionários. 

Atividade 1 
Realização de visitas regulares aos 
IADE –CDEs  para dar apoio e 
manutenção nos equipamentos de 
informática e acompanhamento 
conhecimento dos utilizadores de 
sistema base de dados. 

Número de visitas realizadas e 
número de funcionários que 
beneficiam de apoio. 
 

Relatórios ,fotografias 
são fontes de informa-
ções serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Foram realizadas 2 
visitas: Ermera e 
Baucau. 

12 Visitas aos CDEs nos 
municípios. 
 

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE. 

DPMA 1.5     1.5 

Atividade 2 
Instalação de infraestruturas: equi-
pamentosde tecnologia informática 
/ TI (Linha configuração internet,  
Manutenção PCs, Programação PC 
versões atualizadas e  nova confi-
guração de rede(LAN, WAN) para 
CDEnos municípios. 

Número de operações de 
instalação e manutenção de 
equipamentos. 

Relatórios,fotografias 
são fontes de informa-
ções serem utilizadas 
para verificar se os 
objetivos foram atingi-
dos. 

Em 2015,não foi 
realizada atividade 
neste âmbito 

12 visitas aos CDEs nos 
municípios inclui IADE 
nacional. 

IADE Esta actividade 
seráfinanciada 
pelo OGE. 

DPMA 1.5    1.5 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 3 

Programa 12: Gestão Corrente do IADE. 
Objetivos específicos: Dotar o IADE de condições para o seu bom funcionamento. 

Atividade 1 
Criar condições operacionais para o 
bom funcionamento do IADE. 

Número de equipamentos 
adquiridos e despesas opera-
cionais pagas. 

Faturas e relatórios de 
execução 

2015: atividades 
normais de manu-
tenção. 

Atividades normais de 
manutenção. 

IADE Governo   302.8    302.8 

Atividade 2 
Aquisição de mobiliário, 2 veículos e 
3 motorizadas para funcionamento 
dos centros nos municípios e visitas 
de acompanhamento. 

Número de veículos adquiri-
dos e visitas realizadas. 

Faturas e relatórios  Aquisição de mobiliário, 
veículos e motorizadas  

IADE Esta actividade 
será financiada 
pelo OGE. 

  146   146 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 448.8 
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Agência Especializada de Investimento 

Papel  

A Agência Especializada de Investimento está na superintendência do Ministro de Estado, Coordena-

dor dos Assuntos Económicos. 

 

Orçamento 

A Agência Especializada de Investimento tem um Orçamento de 1,017 milhões de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários da Agência Especializada de Investimento está representado no perfil de fun-

cionários do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos. 
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Plano Anual da Agência Especializada de Investimento para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desem-

penho 
Meio de Verificação 

Baseline 
(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento  
Divisão 

Orç 2016 

Cat. Orç  

BS CM CD TP 
Total 

$ 

Objetivo Geral 1:Reestruturação da agência especializada de investimento. 
Meta Final:  Até ao final de 2016, haverá uma melhoria dos serviços na promoção do investimento e exportação. 
Indicador de Prestação de Serviços: Aumento de investimentos no território nacional, através da certificação das empresas nacionais e internacionais pela AEI. 

Programa 1: Promoção do investimento e exportação 
Objetivos específicos: Participar e organizar iniciativas, de forma a dar visibilidade ao investimento e exportação em Timor-Leste. 

Atividade 1  
Organização da Conferência 
Internacional “Promoção do 
Investimento e exportação” 

 Número de participantes 
na conferência. 
Se a atividade é mencio-
nada pelos “media” a nível 
internacional; 

Relatórios sobre o 
evento; Lista de pre-
senças dos participan-
tes; Notícias sobre o 
evento. 

Algumas apresentações 
acerca da promoção do 
investimento na “Inter-
nacional expo on Buil-
ding and Construction” 

Realização da Conferên-
cia, com o objetivo de 
atrair investidores inter-
nacionais, durante o ano 
de 2016. 

AEI Governo  A AEI, em 
coordenação 
com o 
MECAE. 

80,5    80,5 

Atividade 2   
Participação no Encontro 
empresarial para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a 
China e a CPLP e realização de 
uma apresentação (data e local 
a definir). 

Número de contactos e 
parcerias entre os empre-
sários timorenses e os 
empresários da China e 
CPLP. 
 
 

Relatórios sobre o 
evento e acompanha-
mento através de 
questionários com o 
objetivo de verificar a 
continuidade e resulta-
dos do mesmo. 

Não foi possível partici-
par em março de 2015, 
devido à falta de orça-
mento. 

Aumentar o número de 
contactos e parcerias com 
investidores internacio-
nais, durante o ano de 
2016. 

AEI Governo AEI 9,86    9,86 

Atividade 3 
Promoção de produtos locais na 
Feira Internacional de Macau. 

Número de visitantes do 
“stand” da AEI. 
 

Lista de visitantes e 
respetivos contactos. 

Até julho de 2015, o 
referido evento ainda 
não teve lugar. 

Aumentar a exportação 
dos produtos apresenta-
dos na Feira. 

AEI Governo  7,645    7,645 

Atividade 4 
Participar no Fórum Macau, 
com vista à discussão e decisão 
sobre as atividades a realizar no 
Fórum Empresarial. 

Decisões resultantes do 
Fórum, nomeadamente, 
os assuntos a desenvolver 
e o local onde decorrerá. 

Relatório do Fórum. Até julho de 2015, o 
referido evento ainda 
não teve lugar. 

Até final de 2016, realizar 
o Fórum Empresarial 
acerca dos assuntos 
relevantes, decididos no 
Fórum Macau. 

AEI Governo AEI 8,374    8,374 

Atividade 5 
Manter atualizado e melhorar a 
imagem do portal da AEI 
(www.invest-tl.com) e de todos 
os meios de comunicação. 

Número de visitantes do 
portal e sua origem. 
 
 
 

Contabilização das 
entradas, através do 
portal da AEI. 

Até julho de 2015, a AEI 
utilizou frequentemente 
o portal para publicar 
comunicados de 
imprensa, notícias e 
informações relevantes 
para os investidores. 

Até final de 2016, melho-
rar a imagem  e simplifi-
car o uso do portal. 

AEI Governo AEI 5,5    5,5 
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Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 111,879.00 

Programa 2: Fortalecimento da equipa da AEI.  
Objetivos específicos: Melhorar as competências dos recursos humanos da AEI e recrutar funcionários, no sentido de aumentar a produtividade.  

Atividade 1    
Recrutamento de funcionários 
nas áreas específicas, com o 
objetivo de aperfeiçoar os 
serviços existentes. 

Número de funcionários 
recrutados pela AEI. 
 
  

Os contratos realizados 
pela AEI. 

Em julho de 2015 a 
equipa da AEI é consti-
tuída por 12 elementos. 

Até final de 2016, devem 
ser recrutados cerca de 
5/6 novos funcionários. 

AEI Governo AEI 466,4    466,4 

Atividade 2  
Organização e desenvolvimento 
de formações, com o objetivo 
de aumentar as competências 
dos recursos humanos da AEI. 

Número de formações 
realizadas e número de 
participantes. 
 
 
 
 

Lista de presenças e 
relatório da formação 

Até a Agosto de 2015, 
os funcionários da AEI 
participaram nas forma-
ções de Estratégica de 
Promoção de investi-
mento e exportação, 
capacitação das línguas 
(Inglês, Português e 
Tétum).  

Até ao final de 2016, os 
funcionários da AEI 
devem participar nas 
formações nas seguintes 
áreas: Turismo, Finança, 
Recurso Humano, Meio 
Ambiente, informação 
tecnologia, administração, 
media, promoção de 
exportação, análise de 
projetos, marketing e 
promoção de investimen-
to 

AEI Governo AEI 8,8    8,8 

Atividade 3 
Contratar um perito internacio-
nal para apoiar no processo de 
reorganização da AEI.  

Contratação do perito 
 
 
 

Contratação e relatório  Não houve qualquer 
contratação deste tipo 
em 2015 

Ate ao final 2016 deve ser 
recrutado um perito inter-
nacional 

AEI Governo  183    183 

Atividade 4 
Realização de um intercâmbio 
com agências similares estran-
geiras. 
Esta atividade inclui viagens à 
Tailândia, Indonésia, Singapura 
e Malásia, de forma a trocar 
conhecimentos e acordar a 
vinda das agências similares 
estrangeiras a Timor-Leste.  

Número de encontros 
após as visitas.  
Depois da aquisição de 
novas experiências, serão 
realizados encontros de 
modo a partilhar novos 
conhecimentos com os 
restantes funcionários, no 
sentido de melhorar o 
desempenho da AEI. 

Número de encontros 
internos, após o inter-
câmbio e relatórios dos 
mesmos. 

Não foi realizada 
nenhuma atividade 
desta natureza.  

Até final de 2016, realizar 
4 intercâmbios com agên-
cias estrangeiras. 

AEI Governo  26,854    26,854 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 685,054.00 

Programa 3: Estudo sobre o investimento e exportação de Timor-Leste 
Objetivos específicos: Identificar potenciais produtos locais para atrair o investimento para Timor-Leste; Atualizar a informação e avaliar as empresas com certificados de investidores.  
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Atividade 1 
Realizar um estudo sobre o 
investimento e exportação, com 
o objetivo de identificar os 
produtos locais com potenciali-
dades para atrair o investimento 
internacional para Timor-Leste e 
também promover a exportação 
de produtos locais de Timor-
Leste.  

Número de visitas aos 
municípios e relatórios 
sobre os resultados finais 
do estudo.  
 

Relatório completo com 
recomendações e 
apresentações  

A AEI não realizou um 
estudo deste tipo em 
2015 
 

Até ao final de 2016 
teremos o relatório pronto 
para permitir que investi-
dores estrangeiros fica-
rem esclarecidos sobre o 
potencial investimento 
potencial no nosso país 

AEI Governo A AEI, em 
coordenação 
com o 
MECAE. 

13,923    13,994 

Atividade 2 
Monitorização, avaliação e 
atualização da informação 
acerca das empresas com 
certificados de investidores 

Número de Questionários 
mandados para as empre-
sas  
Número das visitas reali-
zadas as empresas com 
certificado de investidor    
 
 

Relatórios sobre  Moni-
torização, avaliação e 
atualização a informa-
ção sobre as empresas 
com certificado de 
investidor 

Foram realizado visitas 
ate ao fim de agosto, 
apenas no distrito de Díli    

Até ao final de 2016 
teremos o relatório pronto 
sobre  monitorização, 
avaliação, no sentido de 
atualizar a informação 
sobre as empresas  com 
certificado de investidor 

AEI Governo AEI 15,85    15,85 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 29,844 

Programa 4: Gestão Corrente da AEI 
Objetivos específicos: Dotar a AEI de condições para o seu bom funcionamento.  

Atividade 1  
Serviço Operacional da AEI 

Número de aquisições e 
atividades realizadas na 
gestão operacional da 
AEI. 

Faturas e relatórios de 
serviços oper acionais 

Gestão Corrente da AEI-
TL 

Serviço operacional da 
AEI para o bom funcio-
namento em 2016 

AEI Governo AEI 138,423 8.25   146,673 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 146,673.00 
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Serviço de Registo e Verificação Empresarial  

Papel  

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial está na superintendência do Ministro de Estado, 

Coordenador dos Assuntos Económicos. 

 

Orçamento 

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial tem um Orçamento de 761 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Serviço de Registo e Verificação Empresarial está representado no perfil 

de funcionários do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos. 
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Plano Anual do Serviço de Registo e Verificação Empresarial para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de  
Desempenho 

Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de Finan-

ciamento  Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç Total 
$ 

BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Promover o serviço do SERVE de qualidade e tornando uma instituição de bom perfil no registo comercial, de forma a contribuir para o impulsionamento da economia de Timor-Leste.   
Meta Final: Crescimento anual de registo de empresas junto do SERVE, 10% em 2016 - Desempenhar o bom processo ou um processo viável de registo comercial, facilitando o processo 
Indicador de Prestação de Serviços: Número de registos de empresas junto do Serve, até final de 2016. 

Programa 1: Funcionamento do SERVE e gestão corrente 
Objetivos específicos: Contratar técnicos profissionais para assegurar as atividades do SERVE e assegurar o bom funcionamento da instituição. 

Atividade 1 
 Contratação de funcionários com cariz 
de Assistência Técnica - Serviços Profis-
sionais - Funcionários de categoria 
contratados como Consultores e Asses-
sores.  

Número de Funcionários 
e Consultores e Asses-
sores  contratados. 

Contratos refletindo os Termos 
de Referência (TdR ou seja o 
TOR). Contratos, Formação e 
relatórios mensais. 

20 funcionários con-
tratados nacionais. 

Para 2016, 2 funcionários da área 
jurídica e 2 IT, mais 4 Consultores 
e Assessores Nacionais. 

SERVE Governo SERVE 306     306 

Atividade 2 
Contratação de funcionários com cariz de 
Assistência Técnica - Serviços Profissio-
nais - Funcionários de categoria contra-
tados como Consultores e Assessores 
(Para trabalhar com o novo sistema 
comprado no ano de 2015- SIS) 

Número de Funcionári-
os, Assessores e Con-
sultores contratados. 
 

Contratos refletindo os Termos 
de Referência (TdR ou seja o 
TOR). Contratos, Formação e 
relatórios mensais. 

4 funcionários contra-
tados internacionais. 

Para 2016, 1 técnico especialista 
na área do registo comercial e 
como líder do projeto, 1 técnico 
especialista nas áreas de ICT 
(Informação, Comunicação E 
Tecnologia), 1 técnico especialis-
ta na área do registo comercial e 
1 técnico especialista na área de 
licenciamento comercial. 

SERVE Governo SERVE 300     300 

Atividade 3 
Aquisição de materiais, equipamentos 
ligeiros e outros atributos para atividades 
operacionais do dia a dia do SERVE. 

Quantidade de materiais 
de escritório. 

Faturas Aquisição de materi-
ais de escritório 
essenciais para o 
funcionamento diário 

Continuação da aquisição de 
materiais de escritório para o ano 
de 2016. 

SERVE Governo SERVE 18     18  

Atividade 4 
Funcionamento do SERVE e Gestão 
Corrente -  
Aquisição de materiais de escritório para 
o bom funcionamento do SERVE: com-
pra do Sistema Técnico-Informático, 
Instalação, Operação e Funcionamento 
de Programa Interno de Sistema de 
Gestão de Processo (Process Manage-
ment System – PMS). 

Atividades realizadas 
com o apoio do sistema 
informárico adquirido. 

Relatórios acerca da qualidade 
do funcionamento do sistema 
referido, ou seja, o aumento da 
qualidade dos serviços, respon-
dendo às necessidades dos 
utentes do SERVE.  

Um pacote de Siste-
ma Informático. 

Um pacote de Sistema Informáti-
co. 

SERVE Governo SERVE  23,   23 
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Atividade 5:  
Funcionamento do SERVE e Gestão 
Corrente - Produção de Relatórios e 
Documentos Informativos sobre o SER-
VE e Serviços de Tradução e Produção 
de Publicidade e meios de comunicação. 

Número de documentos 
informativos acerca da 
atividade do SERVE. 

Realização de Produção de 
Relatórios e documentos informa-
tivos sobre o SERVE e serviços 
de tradução - Relatórios e docu-
mentos produzidos sobre o 
SERVE e sobre processo do 
registo comercial em Tétum 
serão todos traduzidos para 
Português e Inglês. Produção de 
Publicidade sobre o SERVE via 
Boletim de Notícias, Folhetos de 
Informação, Cartazes, Estandar-
tes e anúncios ao público, Entre-
vistas e Diálogos (Talk Show_ 
sobre o serviço do SERVE na 
Televisão, Rádio, Jornal e Revis-
tas, e mais outras fontes de 
partilha de informação) 

Prestação dos servi-
ços de atendimento 
diário e relatórios 
refletindo essa ativi-
dade 

Continuação da prestação servi-
ços de atendimento ao público e 
sua divulgação á comunidade. 

SERVE Governo SERVE 50,323    50,323 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           697.323.00 

Programa 2: Formação e Capacitação dos Funcionários do SERVE e os Utentes do Serviço do SERVE  
Objetivos específicos: Elevar o conhecimento dos funcionários do SERVE, bem como assegurar o bom desempenho profissinal e exercer apropriadamente os seus serviços relativo aos deveres e responsabilidades diárias no processo do registo comercial. Ao 
mesmo tempo, dar a conhecer aos utentes do serviço do SERVE inclusive aos corretores, advogados, empresários e negociantes, quer os timorenses e estrangeiros, o papel do SERVE e como é que se eles podem beneficiar dos serviços fornecidos pelo SERVE. 

Atividade 1: 
Realização de Formação e/ou Treina-
mento para os funcionários do SERVE, 
os corretores, os advogados, os empre-
sários, negociantes e/ou comerciantes 
utentes do serviço do SERVE 

Número de formações 
realizadas e número de 
participantes. 
 
  

Relatórios de formação, lista de 
presenças e avaliação da satisfa-
ção da formação. 

Prestação dos servi-
ços de atendimento 
diário. 

Realização de acções de forma-
ção.. 

SERVE Governo SERVE 40     40  

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $40.000 

Programa 3: Participação nas Visita de Estudo, Conferências, Reuniões e Seminários Internacionais  
Objetivo específicos: Participar nas Visita de Estudo, Conferências, Reuniões e Seminários Internacionais como meios de conhecer e ganhar experiências relativas às Boas Práticas dos países desenvolvidos para serem implementadas no SERVE, no que diz res-
peito ao funcionamento e operação de BALCÃO-ÚNICO ou seja o ONE-STOP-SHOP. 

Atividade 1 
Participação na Conferência Internacio-
nal  sobre o Fórum Corporativo de Regis-
to ou Corporate Registry Forum (CRF) no 
1º Trimestre de 2016. (2 participantes) 

Número de participantes 
e resultados da aprendi-
zagem reflectidos no 
dia-a-dia. 

Relatórios da participação. Prestação dos servi-
ços de atendimento 
diário. 

Participação na conferência com 
vista a melhorar a prestação 
serviços de atendimento ao 
público. 

SERVE Governo SERVE 12    12 

Atividade 2 
Participar na Conferência Internacional 
sobre o Sistema Integrado de Registo 

Número de participantes 
e resultados da aprendi-
zagem reflectidos no 

Relatórios da participação. Prestação dos servi-
ços de atendimento 
diário. 

Participação na conferência com 
vista a melhorar a prestação 
serviços de atendimento ao 

SERVE Governo SERVE 16    16  
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Comercial (Integrated System of Busi-
ness Registration - ISBR) em Auckland, 
Nova Zelândia. (3 participantes) 

dia-a-dia. público. 

Atividade 3 
Participar na Conferência Internacional 
sobre Lavagem de Dinheiro em Macau, 
China. (2 participantes) 

Número de participantes 
e resultados da aprendi-
zagem reflectidos no 
dia-a-dia. 

Relatórios da participação. Prestação dos servi-
ços de atendimento 
diário. 

Participação na conferência com 
vista a melhorar a prestação 
serviços de atendimento ao 
público. 

SERVE Governo SERVE 9    9 

Atividade 4 
Participação na Conferência Internacio-
nal na Polónia e Geórgia (formação 
sobre o registo comercial). (3 participan-
tes) 

Número de participantes 
e resultados da aprendi-
zagem reflectidos no 
dia-a-dia. 

Relatórios da participação. Prestação dos servi-
ços de atendimento 
diário. 

Participação na conferência com 
vista a melhorar a prestação 
serviços de atendimento ao 
público. 

SERVE Governo SERVE 20    20 

Atividade 5 
Participar na Conferência Internacional 
sobre a Assinatura de MdE entre o SER-
VE e SSM (Sharikat Surunhanjaya 
Malaysia) em Malásia no 2º Trimestre de 
2016. (2 participantes) 

Número de participantes 
e resultados da aprendi-
zagem reflectidos no 
dia-a-dia. 

Relatórios da participação. Prestação dos servi-
ços de atendimento 
diário. 

Participação na conferência com 
vista a melhorar a prestação 
serviços de atendimento ao 
público. 

SERVE Governo SERVE 8    8 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 65.000 
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Instituto do Bambu 

Papel  

O Instituto de Bambu está na superintendência do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos 

Económicos. 

 

Orçamento 

O Bambu tem um Orçamento de 354 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Instituto do Bambu está representado no perfil de funcionários do Ministro 

de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos. 
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Plano Anual do Instituto de Bambu para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de 

 Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
Fontes de 

Financiamento  
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

 
Cat. Orç Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Desenvolvimento, Formação e Promoção de Bambu com o objetivo de transformar, comercializar e proteger o ambiental através do reflorestamento. 
Indicador de Prestação de Serviços: Até 2017, a maioria dos timorenses reconhecerá a importância do Bambu e os seus objetivos comerciais e ambientais. 

Programa 1: Produção de produtos de bambu (placas de bambu e cortinas) 
Objetivos específicos: Aumentar as receitas do Instituto de bambu através das vendas de móveis, artesanatos, persianas e briquetes. 

Atividade 1 
Comprar os químicos e colas 

Quantidade de químicos e colas utiliza-
das na produção de painéis de bambu. 
Serão comprados bórax e bórico  para 
tratar cerca de 446,112 ripas de bambu 
para garantir e melhorar a qualidade de 
placas de bambu, móveis e cortinas. 
b. Serão compradas colas para produzir 
as placas de bambu. 

Plano Operaci-
onal do Instituto 
do Bambu 
 

Em 2015, já foram 
tratadas cerca de 
163.808 divisão/ripas 
do bambu 
em 2015, cerca de 
2.406 Placas de bam-
bu 

5,576 placas de bambu MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL 
  

Instituto 
do 
Bambu 

               
5  

                 5  

Atividade 2 
Comprar materiais finais 
para serviços de produção 
(placas de bambu, Móveis, 
Artesanato, persianas, 
Briquete) 

Quantidade de produção de placas de 
bambu, móveis, artesanato, persianas e 
briquetes) 
Lixas, vernizes, diluentes, PVC cola etc 
serão comprados para móveis e cons-
trução de artesanato e seus acabamen-
tos. 

Plano Operaci-
onal do Instituto 
do Bambu 

 Em 2015, foram com-
prados 500 litros de 
verniz, 50 caixas de 
lixa e 40 caixas de 
cola. 

 Em 2016, serão comprados 
500 litros de verniz, 50 caixas 
de lixa e 40 caixas de cola. 

MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

                       
5  

                 5  

Atividade 3 
Comprar ferramentas para 
facilitar o serviço de Carpin-
taria 

Rolling Sander 3, Guerrinda5 e Small 
Router 5 serão compradas para móveis 
e construção de artesanato e seus 
acabamentos. 

Plano Operaci-
onal do Instituto 
do Bambu 

 Em 2009-2015 ja tem 
outras ferramentas 

8 Ferramentas MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

      
3.25  

    3.25 

Atividade 4 
Comprar as matérias primas 
(Au Betun/au ripas) na 
Ermera, Aileu no Liquica, 
Manatuto e Baucau para 
produção de painéis 

Número de matérias-Primas adquiridas 
e número de peças produzidas. 

Relatório do 
Instituto de 
Bambu e Plano 
Operacional do 
Instituto do 
Bambu 

Em 2015, já compra-
ram cerca de 163.808 
de divisão de bambu 

446,112 ripas de bambu 
(D.Asper) com o tamanho 2,70 
m ou 37,176 ripas de bambu / 
mês serão comprados pelo 
Instituto de de Bambu e os 
agricultores (as mulheres e 
homens)  vão  receber cerca 
de US$ 56,000.00 em um ano. 

MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

56    56 
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Atividade 5 
Comprar as matérias primas 
(Au Betar) em Ermera, Aileu 
e Liquica, Manatuto e Bau-
cau para produção de Corti-
nas e Sate varas. 

Número de matérias primas adquiridas e 
número da quantidade produzida e 
receitas provenientes. 

Relatório do 
Instituto de 
Bambu e Plano 
Operacional do 
Instituto do 
Bambu 

Em 2015, 12.000 de 
479 bambu atter / 
Betar 

12000 de  (bambu atter / 
Betar) com o  tamanho  de 2 
metros serão comprados dos 
agricultores de bambu e os 
agricultores vão receber cerca 
de 6.000,00 Dólar América 
ano. 

MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

6    6 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 75,250 

Programa 2: Criação de viveiros de bambu e sua plantação em cada Município identificado em Timor-Leste  
Objetivos específicos:Estender a Plantação de bambu com a finalidade de reflorestamento, prevenção da erosão e sua transformação para comercialização. 

Atividade 1 
Viagens locais de trabalho 
na comunidade (observar e 
monitorizar as atividades dos 
viveiros e socialização da 
importância de bambu para 
a população rural) 

Número de visitas locais no âmbito da 
monitorização dos viveiros. 
Todos os viveiros de bambu serão 
observados e monitorizados sobre o 
andamento das atividades pelo depar-
tamento de pesquisa e trabalho da 
comunidade. 

Relatorio Anu-
al, PEDN e  
Plano Operaci-
onal do Instituto 
do Bambu 

Em 2015, foram reali-
zadas 8 atividades de 
socialização para cada 
grupo de trabalho nos 
municípios. 

10 atividades de socialização MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

                      
6,84 

      
           

6,840 

Atividade 2 
Continuar a apoiar e forne-
cer material  para os centros 
de viveiros de  bambu exis-
tentes em Ermera, Aileu, 
Liquiça, Baucau, Lautem, 
Manatuto e Municípios. 

Receitas provenientes da plantação. Relatório Anual 
2014, PEDN,  e 
Plano Operaci-
onal do Instituto 
do Bambu 

Entre 2010-2014 Já 
plantou cerca de 
25.323 sementes de 
bambu  

Cerca de 35.000 sementes de 
bambu serão preparadas por 
grupos de bambu para plantar 
no final do ano de 2016 
(Novembro e Dezembro de 
2016) 

MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

5,48    5,48 

Atividade 3 
 
Realizar a Plantacão das 
sementes de bambu prepa-
radas por grupos de bambu 
em 2016 e fornecendo os 
subsídios aos agricultores 
(0,80 dólares / Pollybag de 
bambu) 

Receitas provenientes da plantação. Relatorio 
Annual 2014, 
PEDN e  Plano 
Operacional do 
Instituto do 
Bambu 

Já plantou cerca de 
25.323 sementes de 
bambu 2010-2014 

Realizar a Plantacão das 
sementes de bambu prepara-
das por grupos de bambu em 
2016 e fornecendo os subsídi-
os aos agricultores (0,80 
dólares / Pollybag de bambu) 

MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

30    30 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 42,320.00 

Programa 3: Capacitação dos Recursos Humanos do Instituto do Bambu e agricultores de bambu. 
Objetivos específicos: Melhorar o conhecimento da equipa núcleo do Instituto de bambu sobre a construção de mobiliário com qualidade. 
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Atividade 1 
Realizar o contrato com 
PIKA-Semarang, Indonésia 
para fornecer treinamento 
sobre construção e finaliza-
ção das mobílias aos dois 
técnicos da carpintaria 

Número de sessões de formação reali-
zadas, com vista à aquisição de conhe-
cimentos nestas áreas. 
Os dois técnicos serão treinados para 
ter conhecimento suficiente sobre a 
construção e  finalização das mobílias, 
para contribuir para a dinamização das 
atividades na área da carpintaria no 
Instituto do Bambu. 

Plano Operaci-
onal do Instituto 
do Bambu 

Já foram enviados 8 
técnicos para participar 
neste treinamento em 
2012-2015 

2 técnicos para formação MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

                      
7,5  

      
           

7,5 

Total OrçamentoPrograma:$ 7,500.00 

Programa 4: Gestão corrente do Instituto Bambu 
Objetivos específicos: Criar condições para o bom funcionamento do Instituto Bambu 

Atividade 1   
Renovar os contratos para 
as antigas equipas e contra-
tar os novos funcionários 
para dinamizar os Serviços 
do Instituto de Bambu. 
 

Número de contratos realizados. 
 
 

Estrutura 
Orgânica do 
Instituto de 
Bambu 

Em 2015, havia 61 
funcionários 

As antigas equipas (61) e os 
novos funcionários (2) serão 
contratados para dinamizar os 
serviços. 
 

MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

185,197    
 

185,197 

Atividade 2. 
 Melhorar os serviços opera-
cionais no Instituto do Bam-
bu (Pagamentos das instala-
ções, comprar computado-
res, materiais de escritório, 
combustível, manutenção de 
veículos e manutenção dos 
equipamentos) 

Serviços operacionais realizados e 
materiais adquiridos. 
 
Todos os serviços operacionais serão 
realizados com eficiência e eficácia. 

Serviços Ope-
racionais. 
Relatórios 
trimestrais. 

Em 2015, possuem 10 
computadores. 

Aquisição de 3 computadores, 
5 UPS. 

MECAE-
Instituto 
do Bam-
bu 

Governo RDTL Instituto 
do 
Bambu 

38,983 5   43,983 

 
Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 229,180                         

 
Total Orçamento  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 354,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Centro de Formação SENAI 

Papel  

A missão do Centro de Formação SENAI enquadra-se no âmbito da Secretaria de Estado para a Poli-

tica de Formação Profissional e Emprego.  

 

Orçamento 

O Centro de Formação SENAI tem um Orçamento de 163 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Centro de Formação SENAI está representado no perfil de funcionários da 

Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego. 
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Plano Anual do Centro de Formação SENAI para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamental 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Promover os cidadãos timorenses (homens e mulheres) com direito e oportunidade de participarem na política da Formação Profissional e Emprego do país com o objetivo de estabelecer /preparar mão-de-obra qualificada para a 
reconstrução do país 
Meta Final: Em 2017, pelo menos mais de 800 cidadãos vão estar capacitados em 11 áreas específicas para elevar os seus conhecimentos e competências. Capacitação aos formadores para elevar a formação de competências profissionais. 
Indicador de Prestação de Serviços: Número de ações de formação realizadas e número de formandos que participaram nas ações 

Programa 1: Desenvolvimento dos programas de formação profissional (promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional, apoiar o desenvolvimento socioeconómico através do fortalecimento de ações de 
educação práticas empreendedoras dirigidas à população Timorense) 

Organização e execução de ações 
de formação nas 11 áreas (pedrei-
ro, eletricidade, hidráulica, carpinta-
ria, marcenaria, panificação, costu-
ra, informática, mecânica de motos, 
refrigeração e hardware) 

Número de ações realizadas e formandos 
que participaram 

Lista de presença e 
relatório das ações de 
formação 

Em 2015 está a ser 
realizada uma ação de 
formação de cada área 
específica 

Realizadas 11 ações 
com 312 formandos 

SEPFOPE FDCH CNFP 
Becora 

     

Organização e execução de ações 
de formação das 3 novas áreas 
(produção tijolo, operadores equi-
pamentos pesados e soldadura) 

Número de ações realizadas e formados que 
participaram 

Lista de presença e 
relatório das ações de 
formação 

 Realizadas 3 ações 
com 36 formandos 

SEPFOPE FDCH CNFP 
Becora 

     

Pagamentos do pessoal no âmbito 
da formação profissional incluindo 
outras despesas para apoio à 
formação 

Pelo menos 12 pessoas são formadores e 
assistentes de formadores, inclui pessoal de 
apoio às 11 áreas de formação existentes, 
incluindo os custos de funcionamento e 
equipamentos 

Relatório de CNFP Beco-
ra 

Junho 2015; 12 forma-
dores, assistentes 
formadores e pessoal 
de apoio formação 

12 pessoas são 
formado-res, assis-
tente de formadores 
e pessoal de apoio à 
formação 

SEPFOPE FDCH CNFP 
Becora 

     

Total Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Programa 2: Gestão corrente (Assegurar os serviços no âmbito de formação profissional) 

Pagamento ao pessoal para os fins 
da administração do CNFP Becora 

Pelo menos 10 pessoas são contratadas Relatório do CNFP Beco-
ra 

Junho 2015: 10 pes-
soas 

10 pessoas  SEPFOPE  BS  CNFP 
Becora 

23.8    23.9 

Despesas do funcionamento e 
manutenção dos equipamentos  

Todas as despesas de funcionamento e 
manutenção de equipamentos estão cober-
tas  

Relatório de CNFP Beco-
ra 

Junho 2015: 50% das 
despesas cobertas  

Todas as despesas 
pagas  

SEPFOPE  BS  CNFP 
Becora 

46.1    46.1 

Total CNFP Becora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 70  
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Inspeção-Geral do Estado 

Papel  

A Inspeção-Geral do Estado desenvolve as suas actividades sob a responsabilidade do Ministro de 

Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e Justiça. 

A Inspeção Geral do Estado tem como responsabilidade principal a execução de auditorias, inspeções, 

investigações e outras atividades de controlo na administração pública a fim de garantir a integridade, 

transparência e responsabilidade na gestão pública. 

 

Orçamento 

A Inspeção-Geral do Estado tem um Orçamento de 840 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários da Inspeção-Geral do Estado  está representado no perfil de funcionários do 

Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça. 
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Plano Anual do Inspeção-Geral do Estado para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline 
Meta 
Anual 

FF ER Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamental  
Total 

$ BS CM CD TP 

Objetivo Geral: A Inspeção Geral do Estado tem como responsabilidade principal a execução de auditorias, inspeções, investigações e outras atividades de controlo na administração pública a fim de garantir a integridade, transparência e respon-
sabilidade na gestão pública, assegurando que a utilização dos recursos públicos seja feita com eficiência, eficácia e economia dentro do marco ético e legal contribuindo deste modo ao combate a corrupção e promovendo a boa governação. 
Meta Final: Realizar atividades de controlo de auditoria, inspeção e investigação.  
Indicador de Prestação de Serviços: Aumento das atividades de controlo interno nas instituições públicas a fim de reduzir ou minimizar as deficiências, irregularidades, má administração, abuso de poder e corrupção, promovendo a integridade, 
transparência, responsabilidade e boa governação. 

Programa 1: Controlo interno nas Instituições ou Agências do Governo 
Objetivos específicos: Garantir a boa gestão dos recursos do Estado 

Controlo Interno de Rotina, Surpresa e 
Extraordinária (Auditorias, Inspeções e Inves-
tigações). 

Número de Instituições Públicas e ativida-
des de Controlo Interno de Rotina, Surpre-
sa e Extraordinária que irão ser completa-
das. 

Relatório Final de atividade 
controlo interno e Relatório 
Anual da IGE. 

9 Relatórios que já foram 
completados até Junho 2015  

- 58 IGE IGE  63.7    63.7 

Apoio Técnico Especializado para as Institui-
ções Públicas. 

Número de atividades de Apoio Técnico e 
Especializado que irão ser fornecidas pela 
IGE.  
Número de observações e recomendações 
completadas pelas equipas de controlo da 
IGE. 

Esta incluída na parte perti-
nente do Relatório Anual da 
IGE. 

Atividades de apoio técnico 
especializado que já foram 
completadas até o Mês de 
Junho 2015 têm 9. 

- 58 IGE IGE       

Coordenação dos Serviços de Auditoria e 
Formação Técnica da IGE e das IG das 
Linhas Ministeriais. 

Número de atividades de coordenação dos 
serviços de Auditoria e Formação Técnica 
que irão ser completadas pela IGE e as IG 
das Linhas Ministeriais. 

Atas de encontros regulares 
de coordenação técnica e 
Relatório Anual da IGE. 

Coordenações dos Serviços 
até o mês de Junho 2015 
têm 7. 

- 18 
 

IGE IGE       

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 63.7 

Programa 2: Disseminação e Informação de Atividades de Prevenção da Corrupção 
Objetivos específicos: Garantir a disciplina funcional, responsabilidade, transparência, integridade no combate a corrupção e promoção da boa governação na administração Pública.    

Realizar atividades de treinamento conjunto 
com instituições relevantes como PDHJ, CAC 
e CFP. 

Número de atividades de treinamento e 
número dos participantes beneficiados. 

Relatório final de atividade e 
Relatório Anual da IGE. 

8 relatórios de realização 
destas atividades até Junho 
2015 

- 20 IGE IGE   53     53 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 53 

Programa 3: Serviços Corporativos 
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Objetivos específicos: Assegurar o suporte da gestão administrativa, financeira, orçamental, logística e de correspondência que requer a IGE para o cumprimento do seu mandato legal.  

Aquisição de Bens e Equipamentos. Adquirir o equipamento necessário e 
adequado.  

Relatório de Inspeção e 
Recebimento (RIS). 

Atualmente a IGE tem 80 
unidades de informática 
(PCs). 

- 30 IGE IGE  73.3 15    88.3 

Recrutamento de novos funcionários. Recrutar novos funcionários de acordo 
com as necessidades da IGE. 

Relatório dos resultados do 
recrutamento e Relatório 
Anual da IGE. 

Atualmente a IGE tem 38 
Funcionários Públicos. 

- 26  IGE e 
CFP 

IGE   233.3     233.3 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $ 321.7 

Programa 4: Promoção das capacidades dos funcionários de controlo. 
Objetivos específicos: Melhoramento da qualidade técnica dos serviços de controlo no Governo. 

Formação e treinamento dos funcionários de 
controlo da IGE. 

Número de funcionários que recebem 
formação técnica e treinamento nas áreas 
de auditoria interna e gestão administrati-
va, financeira, aprovisionamento, logística 
e recursos humanos com YPIA em Dili e 
em Jacarta Indonésia.  

Relatório de justificação de 
retorno ao serviço, Certifica-
ções e Relatório Anual da 
IGE. 

Formação dos funcionários 
até mês de Junho 2015 tem 
3. 

- 10 IGE IGE  28    28 

Formação Técnica em Auditoria Interna 
através de YPIA em Jacarta Indonésia. 

Número de funcionários que que recebem 
formação técnica e treinamento em Audito-
ria Interna. 

Relatório de justificação de 
retorno ao serviço, certifica-
ções e Relatório Anual da 
IGE.   

Funcionários técnicos que 
participaram nesta formação 
técnica até mês de Junho 
2015 têm 7. 

- 22 
 

IGE FDCH         

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 28 

Programa 5: Conferência Anual dos OECI da CPLP e Visita de Estudo 
Objetivos específicos: Promover a integração dos órgãos de controlo dos países lusófonos e aumentar os conhecimentos técnicos dos funcionários de controlo da IGE. 

Conferencia Anual dos Organismos Estraté-
gicos de Controlo Interno (OECI) da CPLP 
que realizara em Dili, Timor Leste. 

Número de Inspetores Gerais dos OECI da 
CPLP que irão participar na Conferência 
Anual em Díli, Timor Leste. 

Relatório Final da realização 
desta atividade e Relatório 
anual da IGE. 

NIL - 50 IGE IGE   37      37 

Visitas de Estudo a Organismo ou instituição 
superior de Controlo no estrangeiro. 

Número de visitas de estudo a Órgãos 
Supremos de Auditoria na Indonésia, 
Singapura, Malásia e Austrália.   

Relatório de justificação de 
retorno ao serviço e Relatório 
Anual da IGE. 

NIL - 4 IGE IGE   10     10 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 47 

Total IGE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $  513.4   
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Instituto Nacional de Administração Pública 

Papel  

O Instituto Nacional de Administração Pública está na superintendência do Ministério da Administra-

ção Estatal. 

 

Orçamento 

O Instituto Nacional de Administração Pública tem um Orçamento de 448 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Instituto Nacional de Administração Pública está representado no perfil de 

funcionários do Ministério da Administração Estatal. 
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Plano Anual do Instituto Nacional de Administração Pública para 2016 

Programas/atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação Baseline / Data Meta Anual ER FF 
 

Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Cat. Orçamento  
Total 

$ BS CM CD TP 

Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) 
Objetivo Específico: Formação dos funcionários Públicos em gestão administrativa, liderança com vista a assegurar a sua capacitação e a prestação de serviços públicos de qualidade 

Prestar formações liderança aos dirigen-
tes nível médio  

- Número de dirigentes médios ao nível 
nacional capacitados. 

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificado 

2014: 120 dirigentes 
médios capacitados  

- 180 MAE FDCH INAP      

Prestar formações Indução Geral aos 
novos funcionários públicos  
 

- Número de novos funcionários públicos 
recrutados em 2014 capacitados. 

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificados 
 

   - 1200 MAE FDCH INAP      

Prestar formações Plano Estratégico para 
gestores municípios e chefes departa-
mento 

- Número dos participantes na formação aos 
gestores e chefes departamento  

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificados 
 

 - 100 MAE FDCH INAP      

Fornecer formação nas áreas de gestão 
do desenvolvimento e Governação Local, 
gestão de projetos e gestão de equipas 
de trabalho para as autoridades dos 
municípios. 

- Número de autoridades municipais capaci-
tadas 

Lista de Presença, 
Relatório e Certificados 

 - 410 MAE FDCH INAP      

Capacitar os funcionários do INAP e das 
linhas ministeriais na área de currículo  

Número de funcionários públicos do INAP e 
das linhas ministeriais capacitados nas 
áreas de: Trainning Needs Analysis, CDT ao 
nível nacional e municipal 

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificados 

 - 325 MAE FCDH INAP      

Capacitar os funcionários públicos em 
língua inglesa (nível básico, elementar e 
avançado)  

- Número de funcionários Públicos partici-
pam nos cursos a (internacional, em Bali, e 
nacional, no INAP e LELI.) 

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificados 

 - 124 INAP FCDH INAP      

Realizar seminários sobre governação 
eletrónica para os funcionários públicos 
ao nível nacional   

Número de participantes nos seminários 
sobre governação eletrónica  

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificados 

 30 INAP FCDH INAP      

Preparar os oradores ao nível nacional e 
internacional para apoiar a formação e 
melhorar a qualidade de formação 

- Número de oradores a nível nacional e 
internacional para apoiar a formação e 
melhorara qualidade de formação prepara-
do. 
- Número de formadores ao nível nacional. 

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificados 
 

 - 10 
- 15 

INAP FCDH INAP      

Apoiar as formações técnicas realizadas 
por linhas ministeriais e pelos parceiros 
de desenvolvimento ao nível nacional e 
local 

Número de participantes capacitados ao 
nível nacional e municipal  

Lista de Presença  
Base de dados  
Relatório e Certificados 
 

 - 200 INAP FCDH INAP      



 

 

 

 

 

Page 488 

 

Enviar novos bolseiros de Docentes do 
INAP e funcionários públicos das linhas 
Ministeriais para continuar os estudos 
nível mestrado, diploma, e curso curto 
prazo mais de um mês em áreas técnicas 
no estrangeiro. 

- Número de funcionários públicos e docen-
tes do INAP continuam os seus estudos no 
estrangeiro. 

Relatório académico, Certifi-
cados e base de dados  

2014 foram enviados 7 
bolseiros do INAP   

- 55 MAE FCDH INAP      

Assegurar o pagamento aos bolseiros 
ativos do INAP e funcionários públicos a 
estudar em Universidades nacionais e 
estrangeiras. 

- Número de bolseiros ativos no estrangeiro 
que recebem bolsas atempadamente 
 

Relatório académico, Certifi-
cado 

 - 297 MAE FCDH INAP      

Capacitar os funcionários das linhas 
Ministeriais nas áreas de TIC: TCD, 
Multimédia, Comunicação em Público, 
Desenho Gráfico, Rede Internet e Web 
Design 

Número de funcionários das linhas Ministe-
riais capacitados 

Relatório  e  Certificado  - 60 MAE FCDH INAP      

Capacitar os docentes do INAP na área 
da pesquisa 

Número de docentes do INAP capacitados    - 10 MAE FCDH INAP      

Estabelecer o programa de Diploma I na 
área da Administração Pública concen-
trado nas áreas de gestão de recursos 
humanos, financeira local e desenvolvi-
mento local 

Número de funcionários dos municípios 
participam no programa 

  - 75 MAE  FCDH INAP      

Realizar formação na área do protocolo 
para os funcionários DNPCS na Indoné-
sia 

Número de funcionários da DNPCS capaci-
tados na área protocolo. 

Lista presença, Relatório, 
fotografia e certificado 

2014: dois funcionários  
capacitados em STIA-
LAN Indonésia 

- 5 MAE FCDH INAP  
 

    

Realizar workshop sobre o resultado TNA 
ao nível nacional 

Número de funcionários participam no work-
shop sobre resultado TNA a nível nacional. 

  - 200 MAE FCDH INAP      

Preparar e elaborar o plano estratégico 
de formação  

- Plano estratégico de formação elaborado   - 1 MAE FCDH INAP      

Capacitar os chefes dos sucos e PAAS 
na área de administração Geral 

Número de chefes dos sucos e PAAS na 
área de administração pública capacitados 

  - 848 MAE FCDH INAP      

Apoiar e assegurar o movimento de 
pessoal na realização das atividades nos 
Municípios e Postos Administrativos 

- Deslocações do pessoal para as atividades 
ao nível local asseguradas 

  100% MAE OGE INAP 4    4 

Assegurar a gestão corrente e operacio-
nal do INAP 

- Instalações e equipamentos mantidos 
- Serviços operacionais assegurados 
- Aquisições de materiais asseguradas 

   MAE OGE INAP 93    93 

Recrutar pessoal com capacidades técni-
cas nas áreas de administração pública 

- Número de pessoal técnico recrutado    - 25 MAE OGE INAP 45     45 

Capacitar os funcionários do DNDAPP e 
direções relevantes nas áreas de acom-
panhamento, monitorização e avaliação 
de políticas públicas na Indonésia 

- Número de funcionários da DNDAPP 
capacitados 
 
 
 

Lista presença  
 
Relatório 
 
 
 

2015: 4 funcionários 
DNDAPP participaram 
no curso de gestão do 
desenvolvimento. 

- 10 MAE FDCH DNDAPP 
INAP 
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Capacitar os funcionários do DNDAPP e 
municípios nas áreas do plano estratégi-
co, gestão projetos e gestão do desen-
volvimento local. 

Número de funcionários capacitados nas 
áreas mencionadas. 

  - 20 MAE FDCH DNDAPP 
INAP 
 

     

Capacitados funcionários de 12 municípi-
os nas áreas do plano estratégico e plano 
plurianual aos Municípios 

- Número de funcionários públicos capacita-
dos  
- Número de Municípios e Postos Adminis-
trativos abrangidos (DDO 12 
CDO 61) 

Lista presença  
 
Relatório 

 - 73 
- 12 e 61 

MAE FDCH DNDAPP 
INAP 
 

     

Total programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 142 
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Polícia Científica de Investigação Criminal 

Papel  

A Polícia Científica de Investigação Criminal está enquadrada no âmbito do Ministério da Justiça.  

 

Orçamento 

A Polícia Científica de Investigação Criminal tem um Orçamento de 1,184 milhões de dólares para 

2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários da Polícia Científica de Investigação Criminal está representado no perfil de 

funcionários do Ministério da Justiça. 
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Plano Anual da Polícia Científica de Investigação Criminal para 2016 

Programas/Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER FF Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Acesso à Justiça de qualidade para todas os cidadãos em todo o território nacional 
Meta Final: Até 2017, setor da justiça desenvolvido, melhorando e qualidade com mecanismos acessíveis aos cidadãos 
Indicador de Prestação de Serviços: 90 % dos cidadãos em todo território nacional acesso à Justiça. 

Programa 1: Desenvolvimento Institucional 
Objetivos específicos: Consolidar a administração da justiça, melhorando a capacidade das instituições e a coordenação entre elas. 

Desenvolver, implementar e estabelecer os serviços 
de laboratório forense, laboratório de toxicologia 
genético forense, balística, perícia de documentos, 
notas e medicina legal da Polícia de Investigação 
Criminal (PCIC) 

% serviços de técnicas da PCIC 
estabelecidos e implementados  

Fotografia e relatório 
de atividades 

2015 
Estatuto Orgânico 
da PCIC aprovado 

100% Serviços da 
PCIC em implemen-
tação 

PCIC-
MJ 

 630113 10.6    10.6 

Fortalecer o desenvolvimento dos serviços PCIC e 
dignificar o compromisso do Estado aos serviços da 
INTERPOL através de participação nos encontros 
anuais da Assembleia Geral INTERPOL em França, 
Head of NCB conference em Bali, Indonésia e Regio-
nal Meeting Interpol a nível Ásia em Singapura, inclu-
indo pagamento de quotas. 

Nr. Encontros anuais da INTER-
POL realizadas e participação na 
Indonésia, França e Singapura 
para fortalecimento os serviços de 
INTERPOL; 
- Contribuição às atividades 
INTERPOL assegurada.  

Relatório da equipa 
viajantes e despesas  

Estado Timor Leste 
como membro 
Interpol desde 2002 

- 3 encontros parti-
cipados pela PCIC  
- Encontros foram 
realizadas com 
efetividade  

PCIC-
MJ 

 630113 22.2    22.2 

Acompanhar os membros PCIC estagiários e partici-
par na cerimónia abertura e encerramento do 2º curso 
de formação de investigação e estabelecer o Memo-
rando de Entendimento com a PJ de Portugal.   

- Cerimónia do 2º curso de forma-
ção aos membros da PCIC reali-
zada   

Relatório da equipa 
viagens e despesas  

Os membros de 
investigação da 
PCIC 1º recrutados 
frequentam e con-
cluem no país 
respetivo     

Garantir a coopera-
ção institucional e 
formação aos inves-
tigadores PCIC   

PCIC-
MJ 

 630113 11.7    11.7 

Total Orçamento do Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 44.5 

Programa 2: Desenvolvimento de Recursos Humanos 
Objetivos específicos: Desenvolver as capacidades e competências dos profissionais do setor da justiça, incluindo dotar as instituições dos recursos humanos necessários e suficientes para prosseguirem os seus mandatos. 
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Realizar um seminário nacional na comemoração do 
2º aniversário da PCIC e o lançamento da campanha 
internacional Turn Back Crime segundo o mandato e 
como membro da Interpol.    

Nr. pessoas que seguem no 
seminário nacional, foram enten-
der sobre papel da existência de 
PCIC;  
Nr. participantes que seguem na 
respetiva programa, foram enten-
der e terem conhecimento sobre o 
Estado TL integra ao membro 
Interpol.    

Relatório da realiza-
ção de seminário 
Nacional e campanha 
 

Baseado do Estatu-
to Orgânica PCIC; 
Baseado a resolu-
ção da Assembleia 
Geral (83) em 
Mónaco  

200 pss de (M) e (F) 
participam na semi-
nário nacional; 
200 pss de masculi-
no e feminino 
seguem a campa-
nha turn back crime  

PCIC-
MJ 

 630113 14.1    14.1 

Participar na formação de linguística (Português e 
Inglês) 

Nr. dos elementos da PCIC fre-
quentam na formação de linguísti-
ca 

Relatório do progres-
so da formação. 

Orientada pelas 
necessidades  

20 formandos dos 
elementos da PCIC 
têm capacidades 
linguísticas 

PCIC-
MJ 

 630113 5.9    5.9 

Organizar e realizar formações especializadas (bási-
cas e continuadas) para os novos investigadores e 
elementos existentes da Polícia de Investigação 
Criminal e peritos forenses nas áreas jurídica, medici-
na legal, ciências forenses e investigação criminal. 

- Nr. de formandos investigadores 
criminais frequentam a formação 
e terem bom conhecimento bási-
ca; 
- Nr. de formandos em investiga-
ção criminal, peritos e médicos 
legais que frequentam formações 
especializadas contínua. 

Relatório do progres-
so da formação; 
Relatório do progres-
so da formação. 
 

1º curso já foi con-
cluído  
 
 

- 30 formandos 
qualificados em 
investigação crimi-
nal; 
- 46 investigadores 
criminais, 30 peritos 
e 2 médicos legais 
qualificados para 
exercer a suas 
funções. 

PCIC-
MJ 

FDCH 
 
 
 
 
 
 

FDCH 
 
 

        
 
 
 
 
 
  

Total Orçamento do Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 20  

Programa 3: Infraestruturas e Tecnologia Informática 
Objetivos específicos: Estabelecer as infraestruturas necessárias para as instituições de justiça em todo o país, designadamente edifícios, residências, transportes comunicações e tecnologia informática e comunicação TIC). 

Fornecer os meios de materiais ou equipamentos 
necessários e meios de logística para apoiar a PCIC 

Nrs. de materiais e equipamentos 
suplementares, incluindo capital 
menor foram adquiridos e dispo-
níveis para apoiar o serviço da 
PCIC diariamente. 

Relatório e Inspeção; 
Património Estado  

Baseado do Plano 
Aprovisionamento 
que aprovado 

Os equipamentos 
foram adquiridos 
para fortalecer os 
serviços da PCIC 

PCIC  630113 32 10.1    42.1 

Instalação sistema informática ao interpol, sistema 
escuta, sistema base de dados e instalação laborató-
rio forense 

Estabelecer infraestruturas para o 
sistema informático, base de 
dados em todos departamentos 
na PCIC. Instalação sistema 
escuta. Estabelecer instalação 
física do laboratório forense. 

Relatório de instala-
ção 

Orientado pela 
atribuição serviços 

O sistema instalado 
e funcionar nas 
instalações de PCIC 

PCIC  630113     - 

Preparar a proposta de manutenção dos equipamen-
tos e edifícios da Polícia Científica de Investigação 
Criminal 

% dos equipamentos e edifícios 
foram reparados e edifícios em 
boas condições 

Faturas de reparação 
e Relatório de despe-
sas 

2015: PCIC está a 
funcionar  

100 % edifícios 
mantidos, equipa-
mentos reparados e 

PCIC  630113 14.9    14.9 
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a funcionar   

Total Orçamento do Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 57  

Programa 4: Gestão Operacional para o Melhoramento dos Serviços no Setor da Justiça 
Objetivos específicos: Garantir, manter e promover a boa gestão operacional e das despesas para alcançar uma qualidade de serviços com eficiência e eficácia. 

Estabelecer o serviço do piquete, serviço da preven-
ção, serviço informação criminal e serviço de investi-
gação criminal na PCIC 

100% Estabelecido o serviço do 
piquete, prevenção e serviço 
informação criminal 

Relatório A conformidade de 
números de casos 
que recebe 

Informações apon-
tados e procede 
para o processo de 
investigação 

PCIC  630113 15    15 

Destacamentos Investigadores nos Municípios (Field 
Office). 

Destacamentos investigadores 
nos Municípios Oecusse, Baucau, 
Maliana, Covalima e nos outros 
Municípios que será identificada. 

Despacho de desta-
camento 

Baseado do nível 
crime identificados 
no território nacional  

Investigadores 
destacados exer-
cem as funções 
atribuídas 

PCIC  630113 49.5    49.5 

Total Orçamento da Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 64.5 

Total Orçamento dos Programas PCIC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 186  
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Hospital Nacional Guido Valadares 

Papel  

O Hospital Nacional Guido Valadares está na tutela do Ministério da Saúde. 

 

Orçamento 

O Hospital Nacional Guido Valadares tem um Orçamento de 6,260 milhões de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Hospital Nacional Guido Valadares está representado no perfil de funcio-

nários do Ministério da Saúde. 
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Plano Anual do Hospital Nacional Guido Valadares para 2016 

Programa/Actividades Indicador de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline  

(2014) 
Meta Anual 

Entidade 
Responsável 

(ER) 

Fontes 
de 

Financia 
mento 

Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamental Total  
$ BS CM CD TP 

 
Programa: 3251 Melhoria da Qualidade de Cuidados de Saúde Secundários e Terciários 

325101. Atendimento Clínica a pacientes 
internados com doenças que requerem aten-
ção especializada  

ALOS, NDR, BOR Censos diário do hospital 6, 17, 76 <6, <17, 85 MS-HNGV OGE HNGV 1,014         1,014 

325102. Atendimento Clínico a pacientes 
ambulatórios que necessitam de atendimento 
especializado, incluindo Check-up Médico    

Taxa de Atendimento de pacientes para Rastreio 
Clínico no Hospital Nacional 

Registo do Rastreio 
Clínico 

n.a 5% da popu-
lação adulta 

MS-HNGV OGE HNGV 150        150 

325103. Melhoria da qualidade de serviços de 
emergência médica hospitalar 

GDR Censos diário do hospital 39 <39 MS-HNGV OGE HNGV 876        876 

325104. Melhoria da qualidade de serviços de 
diagnóstico  

Taxa de erros registados nos exames de labora-
tório e radiologia 

Registo de Radiologia e 
Laboratório 

Malária 0.2% 
TB 1.4% 

Malária 
<0.2%          

TB <1% 

MS-HNGV OGE HNGV    15        15 

325105. Melhoria dos serviços de terapia  % de Pacientes que beneficiaram de reabilitação 
médica completa e com sucesso 

Registo de Fisioterapia n.a >75% MS-HNGV OGE HNGV      25        25 

325106. Melhoria da gestão de encaminha-
mento interno e externo de pacientes para 
atenção médica especializada 

No. de Pacientes transferidos para o Estrangeiro 
(Referência Externa) 

Registo das Referências 1230 600 MS-HNGV OGE HNGV    15        15 

  No. de Pacientes transferidos no País (Referên-
cia Interna) 

Registo das Referências 235 141 MS-HNGV OGE HNGV   50        50 

 Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 2,145 

 
Programa: 3252 Fortalecimento dos Recursos Humanos de Saúde  

325205. Melhoria do sistema de gestão de 
pessoal, incluindo o desempenho profissional 

% de Funcionários do MS com Descrição de 
Tarefas (ou TdR) específicas às características 
do serviço  

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

100% dos 
funcionários 

já têm os 
ToRs gené-

ricos 

100% dos 
funcionários 
terão os ToR 
específicos 

MS-HNGV OGE HNGV 35    35 

  % de Pessoal de Saúde que beneficiaram de 
uma avaliação de desempenho  

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

n.a 100% dos 
funcionários 

de saúde 

MS-HNGV OGE HNGV          

 Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 35 

 
Programa: 3253 Gestão do Sistema de Informação Sanitária, Monitorização e Avaliação  

325304. Melhoria da Gestão da informação de % de Unidades de Saúde que submetem os livro de Registo Específi- 91% 100% MS-HNGV OGE HNGV 80    80 
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saúde nas Unidades de Saúde Relatórios atempadamente co para Submissão de 
Relatórios 

325305. controlo da qualidade de informação 
de saúde, relatórios e dados publicados  

No. de Publicações realizadas sobre Informação 
da Saúde. 

Base de Dados de EIS 4 4 MS-HNGV OGE HNGV 45     45 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 125 

 
Programa: 3254 Aquisição Medicamentos e Fortalecimento do Sistema Logístico  

325402. Gestão do sistema de aquisição, 
distribuição e manutenção de equipamentos, 
serviços e consumíveis médicos e de escritório.  

% de bens de consumo tal como combustível, 
materiais de escritório e equipamentos essenci-
ais distribuídos no tempo determinado 

Base de Dados Logístico n.a 100% MS-HNGV OGE HNGV 62.5        62.5 

  % de Veículos que usam o Logbook corretamen-
te 

Base de Dados Logístico 50% 100% MS-HNGV OGE HNGV        

  % de Equipamentos Médicos que funcionam bem Base de Dados de 
Manutenção de Equipa-
mentos Médicos 

n.a >80% MS-HNGV OGE HNGV        

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 62.5 

 
Programa: 3255 Fortalecimento da Gestão das Finanças Públicas da Saúde   

325501. Seminário sobre modelos de financia-
mento da saúde eficazes à mobilização de 
recursos necessários à implementação dos 
programas de saúde 

% do total de OGE alocado ao MS Portal da Transparência 
do Ministério das Finan-
ças 

5,2% 5,2% MS-HNGV OGE HNGV 15        15 

325502. Melhoria de alocação de recursos 
financeiros aos programas prioritários do Minis-
tério da Saúde 

% das Divisões do MS que receberam adianta-
mento de fundos 

Base de Dados dos 
Pagamentos 

n.a >75% MS-HNGV OGE HNGV 12.5        12.5 

325503. Fortalecimento da gestão das finanças 
pública no MS 

% de Execução do OGE durante o período ante-
rior de acordo com a projeção de despesas em 
dinheiro 

Sistema  Freebalance no 
Portal da Transparência 
do MF 

90,6% >98% MS-HNGV OGE HNGV 25        25 

  % das Divisões do MS que implementam o plano 
de despesa de acordo com os POPs  

Base de Dados de 
Finanças 

n.a >95% MS-HNGV OGE HNGV        

  % das Atividades de Aprovisionamento imple-
mentados de acordo com o plano aprovado 

Base de Dados de Apro-
visionamento 

n.a >95% MS-HNGV OGE HNGV        

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 52.5                                                                                                                                                                                                                              

 
Programa: 3256 Promover a Boa Governação e Cooperação no Sistema Nacional de Saúde 

325601. Desenvolvimento e disseminação dos 
regulamentos internos do Hospitais 

No. de SOP desenvolvidas, aprovadas e disse-
minadas 

Base de Dados HNGV 35 40 MS-HNGV OGE HNGV 50     50 

325602. Introdução dos Protocolos Clínicos em 
todas as Unidades de Serviços Clínicos 

% de Unidades Serviços clínicas com acesso aos 
Protocolos Clínicos e beneficiaram de ação de 
controlo da qualidade 

Base de Dados HNGV 34 74 MS-HNGV OGE HNGV  75     75 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 125 

 
Total Programas HNGV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 2,545 
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SAMES 

Papel  

O SAMES está na tutela do Ministério da Saúde. 

 

Orçamento 

O SAMES tem um Orçamento de 5,946 milhões de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do SAMES está representado no perfil de funcionários do Ministério da Saú-

de. 
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Plano Anual do SAMES para 2016 

Programa/Actividades Indicador Desempenho 
Meio de Verifica-

ção 
Baseline  

Meta 
Anual 

Entidade Res-
ponsável (ER) 

Fontes Finan-
cia mento 

Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento 
Total   

 BS  CM CD TP 

 
Programa: 3250 Processo de Aprovisionamento para a aquisição de medicamentos, equipamentos, bens e serviços  

Desenvolvimento e aprovação atempada do 
Plano de Aprovisionamento do SAMES I.P. 

% do Plano de Aprovisionamento executa-
do  

Relatório de Apro-
visionamento 

100% 100% SAMES OGE SAMES  4.9         4.9 

Implementação do Plano de Aprovisiona-
mento de acordo com as especificações 
fornecidas pelo Ministério da Saúde 

% dos bens e serviços adquiridos em 
consonância com as especificações defini-
das  

Relatório de Apro-
visionamento 

n/a 100% SAMES OGE SAMES  5,398.5        5,398.5 

Assegurar o cumprimento das normas de 
aprovisionamento especial para o SAMES 
I.P. 

% do processo de aprovisionamento segui-
do de acordo com as normas e procedi-
mentos legais 

Relatório de Apro-
visionamento 

100% 100% SAMES OGE SAMES           

% de bens e serviços adquiridos fora do 
Plano de Aprovisionamento 

Relatório de Apro-
visionamento 

0% 100% SAMES OGE SAMES           

 
Total Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 5,403.4 

 
Programa: 3252 Administração e Gestão de Recursos Materiais e Humanos  

Assegurar o registo regular do património 
fixo, incluindo informações sobre a pessoal 
responsável e a condição dos items 

% do património registado trimestralmente Registo de Patri-
mónio 

100% 100% SAMES OGE SAMES           

  Admin/Apoio logístico ficheiros e registos 
devidamente mantidos e guardados em 
áreas seguras 

Relatório de pro-
gresso  

Estabele-
cido  
2015 

100% SAMES OGE SAMES           

Monitorização e avaliação regular dos servi-
ços de limpeza e manutenção dos escritórios 
e instalações do SAMES I.P. 

% de cumprimento das vezes que é reali-
zada a limpeza diária das instalações do 
SAMES 

Check List Servi-
ços de Limpeza 

100% 100% SAMES OGE SAMES 36        36  

Auditoria interna do património do SAMES 
I.P. 

Contagem e verificação do património 
realizados duas vezes por ano 

Relatório do Audi-
toria Interna 

n/a 100% SAMES OGE SAMES           

Codificação e catalogação do património do 
SAMES I.P. 

% do património codificado Relatório de Pro-
gressos 

100% 100% SAMES OGE SAMES           

Revisão e Implementação Regulamento 
Interna SAMES 

% Regulamento Interno Desenvolvimento 
no Aprova 

Relatório de Pro-
gressos 

100% 100% SAMES OGE SAMES 206.4        206.4  
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% de pessoal submetido à Avaliação de 
Desempenho anual ou extraordinário 

Relatório de Pro-
gressos 

100% 100% SAMES OGE SAMES           

 
Total Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 242.4 

 
Programa: 3254 Gestão e Distribuição de medicamentos, insumos e equipamentos médicos              

Assegurar o registo e distribuição atempada 
de medicamentos e produtos farmacêuticos 
em todas as unidades do Serviço Nacional 
da Saúde  

% de rotura (stock-out) de medicamentos 
inscritos na Lista de Medicamentos Essen-
ciais  

mSupply Report n/a 20% SAMES OGE SAMES 15.2       15.2  

% de rotura (stock-out) de medicamentos 
que não se encontram na Lista de Medi-
camentos Essenciais   

mSupply Report 0% 0% SAMES OGE SAMES          

Dias de demora de distribuição de Medi-
camentos para as Unidades de Saúde nos 
Municípios 

Relatório de Distri-
buição 

0 5 SAMES OGE SAMES 6.1        6.1  

Dias de demora de distribuição de Medi-
camentos para os Hospitais 

Relatório de Distri-
buição 

0 5 SAMES OGE SAMES 8.6       8.6  

% dos cilindros de oxigénio produzidos e 
distribuídos de acordo com os pedidos 
aprovados 

Relatório de Distri-
buição 100% 100% 

SAMES OGE SAMES 16.3        16.3  

 
Total Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 46.2 

 
Programa: 3255 Gestão das Finanças Públicas 

Treinamento sobre noções básicas de con-
tabilidade e finanças públicas  

No. de pessoal do SAMES treinado em 
gestão das finanças públicas 

Relatório de Pro-
gressos 

n/a 4 SAMES OGE SAMES           

Inspeção regular sobre o valor financeiro do 
património do SAMES I.P. 

% do património com  depreciação acumu-
lada registada  

Relatório de Pro-
gressos 

n/a 100% SAMES OGE SAMES           

Preparação de relatórios de execução finan-
ceira e de monitorização orçamental 

No. de Relatórios submetidos ao Ministério 
das Finanças de acordo com o período 
determinado 

Relatório de Pro-
gressos 

n/a 12% SAMES OGE SAMES  7         7 

% de pagamentos realizados por categoria 
cada trimestre 

Relatório de Pro-
gressos 

25% 25% SAMES OGE SAMES           

 
Total Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 7 

Programa: 3256 Controlo de Qualidade 

Treinamento de Técnicos de Farmácia e de 
Laboratório para assegurar o controlo da 
qualidade de medicamentos e produtos 

No. de pessoal treinado para garantir a 
qualidade dos produtos adquiridos e arma-
zenados pelo SAMES I.P. 

Relatório de Pro-
gressos 

n/a 4 SAMES OGE SAMES 
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farmacêuticos adquiridos e armazenados  

Realização de testes para controlo da quali-
dade de medicamentos e insumos médicos 

% de medicamentos comprados/recebidos 
cujo prazo de validade é de 24 meses  

Relatório de Pro-
gressos 

85% 100% SAMES OGE SAMES 
          

% de medicamentos que passaram os 
testes físicos de controlo da qualidade 

Relatório de Pro-
gressos 

n/a 100% SAMES OGE SAMES           

% de medicamentos que passaram os 
testes laboratoriais de controlo da qualida-
de 

Relatório de Pro-
gressos 

n/a 25% SAMES OGE SAMES           

% de medicamentos comprados/recebidos, 
e que apresentam o Certificado completo 
de Garantia da Qualidade 

Relatório de Pro-
gressos 

55% 100% SAMES OGE SAMES  20         20 

 
Total Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 20 

Orçamento total SAMES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 5,719  
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Instituto de Ciências da Saúde  

Papel  

O Instituto de Ciências da Saúde está na tutela do Ministério da Saúde. 

 

Orçamento 

O Instituto de Ciências da Saúde tem um Orçamento de 518 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Instituto de Ciências da Saúde está representado no perfil de funcionários 

do Ministério da Saúde. 
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Plano Anual do Instituto de Ciências da Saúde para 2016 

Programa/Actividades Indicador de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline  

(2014) 
Meta 
Anual 

Entidade 
Responsá 
vel (ER) 

Fontes 
de 

Financia 
mento 

Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamental Total  
$ BS CM CD TP 

Programa: 3252 Fortalecimento dos Recursos Humanos de Saúde 
  

325201. Fortalecimento da implementação do 
programa de desenvolvimento da carreira 
especial dos profissionais de saúde 

No. de Médicos registados em cursos de recicla-
gem clínica ou em ações de formação em ciências 
de saúde 

Base de Dados das INS 30 35 MS-INS OGE DGSC 25 
 

     25 

  No. de Enfermeiros ou Parteiras registados em 
cursos de reciclagem clínica ou em ações de 
formação em ciências de saúde 

Base de Dados das INS 429 394 MS-INS OGE DGSC  25        25 

  No. de Técnicos Aliados registados em cursos de 
reciclagem clínica ou em ações de formação em 
ciências de saúde 

Base de Dados das INS 329 388 MS-INS OGE DGSC  25        25 

  Número de oficiais administrativos e de gestão 
participam em treinamento em gestão e liderança 

Base de Dados das INS 100 388 MS-INS OGE DGSC 15       15 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $ 90 

Programa: 3253 Gestão do Sistema de Informação Sanitária, Monitorização e Avaliação  
   

325301. Desenvolvimento da investigação e 
pesquisa na área da saúde 

% de Pesquisas realizadas segundo os procedi-
mentos operacionais padrão (POPs)  

Base de Dados de Pesquisa 4 100% MS-INS OGE INS 
        

 

325302. Implementação e monitorização das 
atividades formação da saúde 

% de supervisão após  treinamento realizado Base de Dados de ICT 60% 80% MS-INS OGE INS  25     25 

  % do profissional de saúde treinado demonstrar 
habilidades como por padrão operacional 

Relatório de supervisão INS 42% 60% MS-INS OGE INS           

  Número de avaliação de necessidades de treina-
mento realizado 

Relatório de Serviços INS n.a 6 MS-INS OGE INS 35        35 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         $  60 

 
Programa: 3254 Aquisição Medicamentos e Fortalecimento do Sistema Logístico 

325402. Gestão do sistema de aquisição, 
distribuição e manutenção de equipamentos, 
serviços e consumíveis médicos e de escritório.  

% de bens de consumo tal como combustível, 
materiais de escritório e equipamentos essenciais 
distribuídos no tempo determinado 

Base de Dados Logístico n.a 100% MS-INS OGE INS  45        45 

  % de Veículos que usam o Logbook corretamente Base de Dados Logístico 50% 100% MS-INS OGE INS       
 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 45 
  

 
Programa: 3255 Fortalecimento da Gestão das Finanças Públicas e Financiamento da Saúde  
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325501. Seminário sobre modelos de financia-
mento da saúde eficazes à mobilização de 
recursos necessários à implementação dos 
programas de saúde 

% do total de OGE alocado ao INS Portal da Transparência do 
Ministério das Finanças 

5,2% 5,2% MS-INS OGE INS 15        15 

325502. Melhoria de alocação de recursos 
financeiros aos programas prioritários do INS 

% das Devisões do INS que receberam adianta-
mento de fundos 

Base de Dados dos Paga-
mentos 

n.a >75% MS-INS OGE INS  10        10 

325503. Fortalecimento da gestão das finanças 
pública no INS 

% de Execução do OGE durante o período anteri-
or de acordo com a projeção de despesas em 
dinheiro 

Sistema Freebalance no 
Portal da Transparência do 
MF 

90,6% >98% MS-INS OGE INS 10.5        10.5 

  % das Divisões do INS que implementam o plano 
de despesa de acordo com os POPs  

Base de Dados de Finanças n.a >95% MS-INS OGE INS 
  

    
 

  % das atividades de Aprovisionamento implemen-
tados de acordo com o plano aprovado 

Base de Dados de Aprovisi-
onamento 

n.a >95% MS-INS OGE INS 
  

    
 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 45 
  

Programa: 3256 Promover a Boa Governação e Cooperação no Sistema Nacional da Saúde  

325601. Desenvolvimento e disseminação dos 
regulamentos internos da INS 

No. de Politicas desenvolvidas, aprovadas e 
disseminadas 

Base de Dados das Políti-
cas de Saúde 

35 40 MS-INS OGE INS 15     15 

325606. Ação de sensibilização junto dos 
Parceiros de Desenvolvimento sobre a imple-
mentação das estratégias do setor da saúde  

% de Parceiros que assinaram MoU ou Acordos 
de Cooperação com o INS 

Livro de Registo dos Acor-
dos de Cooperação e Par-
cerias em Saúde 

n.a 100% MS-INS OGE INS 7.5    7.5 

Total Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       $ 22.5 
  

Total Programas Instituto Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 253  
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Laboratório Nacional  

Papel  

O Laboratório Nacional está na tutela do Ministério da Saúde. 

 

Orçamento 

O Laboratório Nacional tem um Orçamento de 504 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Laboratório Nacional está representado no perfil de funcionários do 

Ministério da Saúde. 
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Plano Anual do Laboratório Nacional para 2016 

Programa/Atividades Indicador Desempenho 
Meio de Verifica-

ção 
 Baseline  

Meta 
Anual 

Entidade 
Responsável 

(ER) 
FF Divisão 

Orçamento 2016 ($,000) 

Categoria Orçamento Total 
 $  BS  CM CD TP 

 
Programa: Governação do Laboratório Nacional da Saúde  

Definição do regulamento interno  Regulamento Interno do Laboratório 
Nacional da Saúde definido 

Jornal da Republica n.a Ate à 9 
meses 

Lab 
Nacional 

OGE Lab Nacio-
nal 

5        5 

Disseminação do Plano Estratégico dos 
Serviços de Laboratório 

Seminários realizados e No. de partici-
pantes de cada unidade de saúde 

Lista de Presença e 
Relatório de Ativi-
dades 

10 12 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacio-
nal 

         5       5 

Estabelecimento dos Comités Éticos e de 
Controlo de Qualidade laboratorial 

 No de laboratórios com Comité estabe-
lecido 

Publicação n.a 5 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacio-
nal 

7.5         7.5 

Desenvolvimento dos Procedimentos 
Operacionais Padrão para o controlo da 
qualidade de analises clínicas em todos os 
laboratórios do país (publico e privado) 

Lista de POPs desenvolvidos Relatório de ativida-
des 

20 25 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacio-
nal 

5         5 

Monitoria e avaliação de desempenho dos 
serviços de laboratório  

% de laboratórios que seguem os 
padrões de garantia de qualidade 

SIS 50 75 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacio-
nal 

 30         30 

Fortalecer a cooperação e coordenação 
técnica com instituições parceiras 

Acordos de parceria estabelecidos e 
No. de encontros de coordenação 
realizadas 

Relatórios n.a 3 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacio-
nal 

5        5  

Total Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 57.5 

Programa: 3252 Prestação de Serviços  

Realização de Testes laboratoriais No. de testes realizados Relatórios de Pro-
gresso 

75 100 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 15        15  

Promover pesquisa e investigação clínica Descrição das pesquisas realizadas Relatórios de Pro-
gresso 

4 5 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 10         10 

Gestão de stock de Reagentes no Labora-
tório Nacional  

% de rotura (stock-out) de Reagentes 
inscritos na Lista de Reagentes Essen-
ciais  

Relatórios de Pro-
gresso 

25% 10% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 15         15 

Gestão de stock de Equipamentos e Con-
sumíveis no Laboratório Nacional  

% de rotura (stock-out) de equipamen-
tos e consumíveis do Laboratório 

Relatórios de Pro-
gresso 

30% 10% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 15         15 

Assegurar a distribuição as Delegacias de 
Saúde nos Municípios  

% de distribuição atempada de Reagen-
tes/ equipamentos/ consumíveis de 
acordo com os pedidos submetidos 
pelas Delegacias de Saúde nos Municí-
pios  

Relatórios de Pro-
gresso 

25% 10% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 15         15 

Total Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 70 

 
Programa: Capacitação e Gestão de Recursos humanos 
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Desenvolvimento dos termos de referência 
para os Técnicos de Laboratório existentes 
em cada Laboratório do Serviço Nacional 
da Saúde 

% de Técnicos de Laboratório com 
Descrição de Tarefas (ou TdR) especí-
ficas às características do serviço  

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

75% 100% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 7.5                7.5  

Promover o desenvolvimento do Código 
Ético dos Técnicos de Laboratório 

%. de Técnicos que beneficiaram de 
formação e/ou estágios  

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

n.a 50% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional  5        5  

Avaliação de Desempenho dos funcionári-
os do Laboratório Nacional da Saúde 

% de Pessoal do Laboratório Nacional 
que beneficiaram de uma avaliação de 
desempenho  

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

75% 100% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 2.5        2.5  

Assegurar a atualização de base de dados 
de recursos humanos e assegurar o cum-
primento dos horários de serviço 

% de horas extraordinárias realizadas; 
% de funcionários que cumprem os 
horários de trabalho estabelecidos 

Base de Dados de 
Recursos Humanos 

50% 50% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 2.5        2.5 

Coordenar e acompanhar os programas de 
formação e capacitação de recursos 
humanos 

Cursos realizados e No. de formandos Base de Dados e 
Recursos Humanos 

15 30 Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 15         15 

Total Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 32.5 

 
Programa: 3254 Administração, logística e aprovisionamento de bens e serviços  

Aquisição atempada de bens, serviços e 
equipamentos 

% das Atividades de Aprovisionamento 
implementados de acordo com o plano 
aprovado 

Base de Dados 
Logístico 

n.a 50% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional  2.5         2.5 

Gestão e fiscalização dos contratos para 
prestação de bens e serviços 

% de empresas que cumprem os ter-
mos de contrato 

Relatórios de Ges-
tão de Contratos 

n.a 100% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 2.5         2.5 

Gestão patrimonial % de do cadastro dos bens imobilizados 
atualizado 

Base de Dados 
Logístico 

75% 100% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional  2.5         2.5 

Manutenção regular de equipamentos 
médicos  

% de Equipamentos de laboratório que 
funcionam bem 

Base de Dados de 
Manutenção de 
Equipamentos de 
laboratório 

75% 100% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 25         25 

Total Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 32.5 

Programa: 3255 Gestão do Orçamento e Financiamento dos Serviços de Laboratório  

Formação sobre os procedimentos de 
aprovisionamento e gestão financeira 

No. de participantes no seminário sobre 
gestão financeira 

Portal da Transpa-
rência do Ministério 
das Finanças 

n.a 50% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 15        15  

Assegurar a orçamentação com os depar-
tamentos de atendimento dos serviços de 
Laboratório baseado em metas de desem-
penho 

% do total do orçamento executado por 
cada departamento do Laboratório 
Nacional 

Base de Dados dos 
Pagamentos 

75% 100% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 2        2  

Garantir o controlo da execução orçamen-
tal das despesas do Laboratório Nacional 

% de Execução do OGE durante o 
período anterior de acordo com a proje-

Sistema Freeba-
lance no Portal da 

85% 100% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 5        5  
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ção de despesas em dinheiro Transparência do 
MF 

Promover a cobrança transparente de 
receitas e efetuar o seu depósito regular 

Receitas acumuladas Relatório de Finan-
ças 

n.a Ate a 9 
meses 

Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 5        5  

Pagamento atempado dos contratos de 
prestação e fornecimento de bens e servi-
ços 

% das Atividades de Aprovisionamento 
implementados de acordo com o plano 
aprovado 

Base de Dados de 
Aprovisionamento 

30% 75% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 2.5       2.5  

Suporte ao Estudo de Viabilidade para 
Parceria Publica Privada em Serviços de 
Diagnostico  

% do orçamento executado para supor-
tar o estudo 

Relatório de Finan-
ças 

n.a 15% Lab Nacio-
nal 

OGE Lab Nacional 5        5  

Total Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 34.5 

Orçamento total laboratório Nacional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 227   
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Centro Nacional de Reabilitação 

Papel  

O Centro Nacional de Reabilitação está na tutela do Ministério da Solidariedade Social. 

 

Orçamento 

O Centro Nacional de Reabilitação tem um Orçamento de 691 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Centro Nacional de Reabilitação está representado no perfil de funcioná-

rios do Ministério Solidariedade Social. 
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Plano Anual do Centro Nacional de Reabilitação para 2016 

Programas/atividades 
Indicadores de Desempe-

nho 
Meios de 

 Verificação 
Baseline  

(Data) 
Meta Anual ER 

Fontes de 
financiamento 

Divisão 

Orçamento 2016 

Total 
$ 

Cat. Orç. 

BS 
C
M 

CD TP 

Objetivo Geral 1: Qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência através da reabilitação justa, especializada e integrada. 
Meta Final: No final de 2016, entre 900 e 1000 utentes usufruem dos serviços de reabilitação física no CNR. 
Indicador de Prestação de Serviços: Intervalo do número de utentes que usufruem dos serviços de reabilitação física no CNR. 

Programa 1: Sensibilização das comunidades, das famílias dos deficientes e dos parceiros para a questão da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência                                                                                                              
Resultados esperados: Fortalecer a relação entre as pessoas portadoras de deficiência, as suas famílias e parceiros relevantes, de forma a assegurar que os mesmos possam participar no processo de desenvolvimento inclusivo 

Realização de encontros com 
os parceiros a nível nacional 
sobre as  pessoas portadoras 
de deficiência 

Número de organizações 
com as quais se estabelecem 
acordos 

Relatório da 
equipa Outreach 
de 2015 

1 acordo foi já estabelecido 
com organizações durante 
o primeiro semestre de 
2015 

Concordância dos parceiros 
para levar a cabo acordos com 
pelo menos 5 organizações. 

CNR OGE Reabilitação 
Baseada na 
Comunidade 

(RBC)  

20       20 

Socialização sobre a presta-
ção de serviços e os estatutos 
do CNR, UNCRPD e NDP 
aos cidadãos portadores de 
deficiência e à comunidade 
em geral 

% da população que conhece 
as várias causas de deficiên-
cia. 

Relatório da 
equipa Outreach/ 
SRIKAR de 2015.  

Em 2014, de acordo com o 
estudo da equipa Outre-
ach/SRIKAR, 90 % da 
população ainda desco-
nhece as causas da defici-
ência. 

Até ao final de 2016 população 
compreende quais as várias 
razões de deficiência. 

CNR OGE Reabilitação 
Baseada na 
Comunidade 

(RBC) 

25       25 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 45 

Programa 2: Prestação de serviço social aos cidadãos portadores de deficiência 
Resultados esperados: Prestar serviços inclusivos através de um centro de recursos integrado e de um sistema de referência efetivo que abranja todas as áreas  

    

Identificação de parceiros e 
pontos-focais nos seguintes 
municípios: Baucau, Manatu-
to, Viqueque e Aileu. 

% de pessoas com deficiên-
cia bem identificadas como 
tal 
(Rácio de número de pesso-
as com deficiência bem 
identificadas e total de pes-
soas alvo de identificação) 

Relatório sobre o  
programa outre-
ach nos municípi-
os. 

Em 2015, 60% de pessoas 
portadoras de deficiência 
foram identificadas.  

75 % de pessoas com deficiên-
cia são identificadas 

CNR OGE Clíni-
co+Admin 

8.7    8.7 

Os profissionais de cuidados 
de reabilitação prestam servi-
ços de apoio (inclui serviços 
terapêuticos) 

% de pessoas portadoras de 
deficiência que usufruem de 
atendimento 

Relatório  da 
Outreach 
/Prama 

Em 2015, de todas as 
pessoas identificadas, 25% 
foram encaminhadas para 
o CNR e tratadas de acor-
do com a problemática 

De todas as pessoas identifica-
das, 35 % foram encaminhadas 
para o CNR e tratadas de acor-
do com a problemática 

CNR OGE Clínico/ Adm. 102.
2 

   102.2 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 110.9 

Programa 3: Desenvolvimento Institucional   
Resultados esperados: O Centro Nacional de Reabilitação tem capacidade para responder melhor às necessidades dos seus beneficiários 

Desenvolvimento do guia 
SOP (Procedimentos Opera-
cionais Padronizados) para 
todos os departamentos e 

Tarefas e responsabilidades 
dos serviços internos do 
CNR definidas em formato de 
regulamento 

Regulamento 
interno finalizado 
após parecer 
jurídico 

Em 2015, o esboço já 
existe, no entanto falta o 
parecer jurídico 

Existe um guia que define as 
tarefas e responsabilidades de 
cada departamento, bem como 
as regras a nível interno 

CNR OGE Conselho do 
CNR 

36    36 
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fazer socialização regular-
mente 

Desenvolvimento de uma 
base de dados e enquadra-
mento de monitorização e 
avaliação. Criação de um 
perfil, mapeamento e recolha 
de dados dos deficientes 

Grau de utilização do novo 
sistema de base de dados 

Resultados da 
Outreach 

 Em 2015, o CNR utiliza 
uma base de dados com 
um sistema manual 

O novo sistema de base de 
dados tem um grau de utilização 
superior à antiga base de dados 
e todos os novos registos são 
exclusivamente criados nesta 
base de dados 

CNR OGE Reabilitação 
Baseada na 
Comunidade 

(RBC) 

20       20 

Desenvolvimento do livro de 
progresso de tratamento dos 
utentes. Formação aos funci-
onários do CNR, e às famílias 
em casa, sobre o modo de 
utilização e manutenção 
básica do CTPB, de acordo 
com o instrumento CTPB 

Avaliação média sobre o 
tratamento efetuado aos 
utentes no CNR 

Relatório  da 
Outreach/Prama 

Em 2015, a avaliação 
média sobre o tratamento 
efetuado a utentes é satis-
fatória 

A avaliação média do tratamen-
to a utentes é bastante satisfató-
ria 

CNR OGE Clínico/ Adm 15       15 

Estabelecimento do plano de 
“Desenvolvimento Profissional 
dos Funcionários” (recruta-
mento, seleção, promoção, 
revisão do desempenho, 
formação) 

Número de funcionários do 
CNR promovidos de acordo 
com a sua avaliação de 
desempenho, tendo adquiri-
do um profundo conhecimen-
to sobre o modo de atuação 
na prestação de cuidados 
terapêuticos 

 Ficha de Avalia-
ção de Desem-
penho 

Em 2014, 42 funcionários 
(M:15; H:27) foram promo-
vidos de acordo com avali-
ação de desempenho 

52 funcionários (M:32; H:20) 
serão promovidos de acordo 
com avaliação de desempenho 

CNR OGE Adm. Recur-
sos Humanos 

8        8  

Cursos universitários nas 
áreas de reabilitação 

Número de técnicos do CNR 
que iniciam cursos superio-
res em reabilitação 

Relatórios de 
progresso 

Em 2015, 5 funcionários 
têm curso superior em 
reabilitação (H: 3; M: 2) 

6 técnicos do CNR são enviados 
para a Indonésia para ingressa-
rem em cursos superiores de 
reabilitação (2 fisioterapeutas, 2 
terapeutas ocupacionais e 2 
técnicos de ortopedia) 

CNR Fundo de 
Desenvolvi-
mento de 

Capital Huma-
no (USD $ 
81,000.00) 

Adm. Recur-
sos Humanos 

          

Serviços institucionais para 
apoio especializado a cida-
dãos portadores de deficiên-
cia 

Número de funcionários do 
CNR e assessores nacionais 
e internacionais que prestam 
serviços especializados de 
suporte a cidadãos portado-
res de deficiência 

Contratos de 
trabalho; lista de 
presença 

Em 2015, 51 funcionários 
em regime de serviço 
profissional, 1 assessor 
nacional e 1 assessor 
internacional 

51 funcionários em regime de 
serviço profissional, 1 assessor 
nacional e 2 assessores interna-
cionais 

CNR OGE CNR 34
9  

      349  

Estudo comparativo sobre 
reabilitação na India e Japão 
(sistema de próteses; 2 pax) 

Número de técnicos do CNR 
com conhecimentos sobre 
soluções prostéticas adota-
das noutros países 

Relatório da visita Até ao final de 2015, 1 
técnico tem informação 
sobre soluções prostéticas 
adotadas noutros países 

3 técnicos têm informação sobre 
soluções prostéticas adotadas 
noutros países 

CNR OGE Adm. Recur-
sos Humanos 

15        15  

Total Orçamento programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      $ 443  

Programa 4: Programa Gestão Corrente   

Total Orçamento programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $  57.1    

Total Orçamento Centro Nacional de Reabilitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                               $  656    



 

 

 

 

 

Page 511 

 

Instituto de Gestão de Equipamentos 

Papel  

O Instituto de Gestão de Equipamentos está na tutela do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 

 

Orçamento 

O Instituto de Gestão de Equipamentos tem um Orçamento de 2,386 milhões de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários do Instituto de Gestão de Equipamentos está representado no perfil de funci-

onários do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações. 
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Plano Anual do Instituto de Gestão de Equipamentos para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de Desem-

penho 
Meio de Verificação 

Baseline 
(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

Fontes de 
Financiamento  

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD 

Objetivo Geral 1: Que o  MOPTC opera de forma eficiente, eficaz e acessível com base no equilíbrio adequado entre o orçamento disponível e resultados pretendidos 
Meta Final:  Que haja gestão, operação e manutenção correta de veículos pesados, máquinas e outros equipamentos 
Indicador de Prestação de Serviços:  Gestão eficaz e eficiente do equipamento 

Programa Integrado de Instituição de gestão de equipamentos 

Atividade 1  Gestão corrente (operação e 
manutenção) 

  Apoios técnicos presenta-
dos as entidades públicas 
e privadas 

Relatório trimestrais 60% em condições 
de prestar apoios 
técnicos 

30% de eleva-
ção da capaci-
dade para pres-
tar apoios técni-
cos necessários 

MOPTC FC IGE 1,497   1,497 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 1,497 
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Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste 

Papel  

A Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste está na tutela do Ministério das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

 

Orçamento 

O Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste tem um Orçamento de 1,068 

milhões de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários da Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste está 

representado no perfil de funcionários do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações. 
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Plano Anual da Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta 
Anual 

 

ER 

 
Fontes de 

Financiamento  
Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Criação de um quadro integrado para conectividade e em funcionamento, facilitando uma maior mobilidade de pessoas e bens e melhorando o equilíbrio do desenvolvimento territorial 
Meta Final: Até 2017, existe um quadro integrado da aviação civil, em funcionamento e é parte da conectividade integrada de Timor-Leste 
Indicador de Prestação de Serviços: Manter operações na terra e no ar, 100% livre de acidentes e aumento de 70% na capacidade aeronáutica para o transporte de pessoas e bens. 

Programa 1: Gestão e Operação de Aeroportos 

Atividade 1 
Instalar e manter os equipamentos do aeroporto.  

Melhorada a operação da segurança 
de serviço de aviação civil. 

Relatório Trimes-
tral 

60% 
condição 
da opera-
ção. 

20% 
elevação 
da condi-
ção  

MOPTC 
centralizado 
em DNPOF/ 
DGCS 

FC ANATL 694        694 

Total Orçamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 694 
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Administração dos Portos de Timor-Leste 

Papel  

A Administração dos Portos de Timor-Leste está na tutela do Ministério das Obras Públicas, Trans-

portes e Comunicações. 

 

Orçamento 

A Administração dos Portos de Timor-Leste tem um Orçamento de 2,573 milhões de dólares para 

2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários da Administração dos Portos de Timor-Leste está representado no perfil de 

funcionários do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações. 
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Plano Anual do Administração dos Portos de Timor-Leste para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de Verifi-

cação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

Fontes de 
Financiamento  

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD 

Objetivo Geral 1: Um quadro integrado para o transporte marítimo é desenvolvido e implementado com a melhoria da legislação, a instituição, capacidade, gestão logística e infraestrutura física. 
Meta Final: As infraestruturas portuárias em condições de operação 
Indicador de Prestação de Serviços: Que a capacidade de prestação de serviços logísticos seja melhorada de forma mais eficiente e eficaz 

Programa 1:  

Atividade 1:  Reabilitação e operação das facilidades 
portuárias 

  O porto de Díli em condições de 
operação 

Relatório de 
atividade 

Não há reabili-
tação desde 
2010 

O Porto de 
Díli em 
condição 
conforme o 
padrão 
Internacional 

 MOPTC FC Aportil 

409   409 

Atividade 2: Assegurar a operação do Berlin NAKROMA. Atendimento da mobilização de 
passageiros Díli, Oecusse e Ataúro. 

Relatório de 
Atividade 

280 passagei-
ros por movi-
mentação 

 
MOPTC FC 

Berlin 
Nakroma 

1,997   1,997 

Total Orçamento para Aportil :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $ 2,406                                                      
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Autoridade Nacional de Comunicação  

Papel  

A Autoridade Nacional de Comunicação está na tutela do Ministério das Obras Públicas, Transportes 

e Comunicações. 

 

Orçamento 

A Autoridade Nacional de Comunicação tem um Orçamento de 488 mil de dólares para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários da Autoridade Nacional de Comunicação está representado no perfil de fun-

cionários do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 
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Plano Anual do Autoridade Nacional de Comunicação para 2016 

Programas / Atividades 
Indicadores de 
Desempenho 

Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

Fontes de Financi-
amento  

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Objetivo Geral 1: Que um quadro integrado para telecomunicações e serviços de internet é desenvolvido e implementado, com base nas apropriadas legislações, instituições, capacidades, gestão, logística e infraestrutura física melhorada 
Meta Final:  
Indicador de Prestação de Serviços:  

Programa Integrado de telecomunicações  

Atividade 1 Gestão de recursos 
de telecomunicações 

Melhorada a gestão 
de telecomunicação e 
elevada a taxa de 
rendimento. 

Tabela nacional de alocação de radio-
frequências Regulamento de numera-
ção nacional 

35% de condição 
apropriada 
 

40% da elevação 
de condição  

MOPTC 
 

FC 
 

ANC 
 

162     162  

Atividade 2 Prestar os serviços de 
inspeção e monitorização 

Implementados os 
contratos entre a 
Autoridade e os 
Operadores  

Relatório de atividades 65% em condi-
ções (cobertura, 
qualidade de 
serviço, e interfe-
rência) 

35% da elevação 
de condição para 
atingir 100%  

MOPTC FC 
 

ANC 
 

162     162 

Atividade 3 Capacitação de 
recursos humanos (atividade 
separada da DNRH do Ministério) 

Melhorada a presta-
ção de serviços em 
termos de eficácia e 
eficiência 
 

Relatório de desempenho 50% habilitados 
na área de 
comunicação 

20% adicional 
para atingir pelo 
menos 70% de 
habilidade apro-
priada na área de 
comunicação 

MOPTC FC ANC 164    164 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $ 488  
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Instituto de Defesa Nacional 

Papel  

Na vigência do IV Legislatura, o Governo considerou oportuna e indispensável a criação de condições 

adequadas à investigação e promoção do ensino e do estudo das matérias de Defesa e Segurança, e 

paralelamente a criação de uma instituição dedicada à valorização das Forças Armadas, das Forças e 

Serviços de Segurança, bem como dos Quadros Superiores da Administração Pública e entidades pri-

vadas com interesse nas matérias. 

Neste sentido, com a publicação do Decreto-Lei n.º 12/2010, de 26 de Agosto, foi criado o Instituto de 

Defesa Nacional (IDN), instituto público, integrado na Administração Indirecta do Estado, dotado de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tutelado pelo membro do Governo com compe-

tência em matéria da Defesa, ao qual compete o estudo, a investigação e o ensino das matérias de 

Defesa Nacional. 

Com a tomada de posse do seu primeiro Director em Maio de 2012, iniciou-se um processo legislativo 

conducente à redefinição do quadro legal do IDN, configurando-o como um estabelecimento de ensi-

no superior universitário de Defesa Nacional.   

A missão do IDN é contribuir para o desenvolvimento do pensamento estratégico nacional através da 

promoção do ensino e estudo, investigação e debate sobre áreas da Defesa e Segurança Nacional.  

O Instituto ministra formação a quadros da Defesa Nacional, nos planos científico, doutrinário e téc-

nico das ciências militares e das ciências policiais, necessária ao desempenho das funções de coman-

do, direcção, chefia e estado-maior nas Forças de Defesa Nacional, em forças conjuntas e combinadas 

e em organizações internacionais. 

O IDN pode ministrar formação académica e técnico-profissional a técnicos superiores e dirigentes 

dos serviços e organismos da Administração Pública e de entidades privadas.  

Pode ainda realizar, para esses públicos, cursos não conferentes de grau académico, conducentes à 

atribuição de diploma, designadamente cursos de promoção, actualização e qualificação, tirocínios e 

estágios e cursos de formação complementar ao longo da carreira. 

O seu papel também se constitui pelo fomento da investigação, do debate e discussão das questões 

relacionadas com a Defesa e Segurança Nacional, promovendo na sociedade a transferência do 

conhecimento, da formação cultural, artística, tecnológica e científica. 

As linhas de acção e objectivos estratégicos para o desenvolvimento do IDN, o qual consta no Pro-

grama do V Governo Constitucional de Timor-Leste para 2012-2017 (página 71), reflectem a vontade 

de construir uma melhoria na formação e qualificação dos Recursos Humanos preparando os mesmos 

para acompanhar a evolução científica e tecnológica e para dar respostas eficientes a uma multiplici-

dade de situações que surgem nas conjunturas nacional e internacional. 

Relativamente à linha de acção do Ensino e Estudo, o objectivo estratégico é consolidar o IDN como 

um pólo de excelência e de referência no âmbito do ensino superior nacional e internacional, qualifi-

cando os Recursos Humanos das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, dos Quadros 

Superiores do Ministério da Defesa e Segurança e da Administração Pública, bem como sectores 

público, cooperativo e privado. 

No que diz respeito à linha de acção da Investigação, o objectivo é consolidar o IDN como Instituto 

de referência científica em Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+I) nas áreas de Defesa e 

Segurança, incrementando a produção de trabalho de investigação científica, técnica e doutrinária, 

aumentando a organização e participação em espaços de discussão científica e técnica nacionais e 

internacionais e melhorando o acesso a informação científica e técnica a formadores, formandos, con-

vidados externos e conferencistas ligados aos IDN. 
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Na linha de acção do âmbito do Debate e Discussão, o objectivo é reforçar o posicionamento nacional 

e internacional do IDN e o incremento da divulgação e debate dos temas nacionais e internacionais no 

âmbito da Defesa e Segurança, criando um modelo de construção de identidade do IDN, promoção da 

sua sustentabilidade e abertura à sociedade. 

Finalmente, na linha de acção dos Recursos, o IDN objectiva criar uma cultura organizacional interna 

orientada para a qualidade e eficácia nas diferentes funções, áreas e serviços no IDN, criando as infra-

estruturas adequadas e desenvolvendo os recursos internos. 

Orçamento 

O Instituto de Defesa Nacional tem um Orçamento de 992 milhões de dólares para 2015.  

 

Perfil de Funcionários 

O Instituto de Defesa Nacional apresenta para 2016 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 

26 pessoas, composto por 13 cargos de direcção e chefia e projecção para o período de 2016-2018 é 

de cerca de 13 pessoas. Este número não inclui funcionários de nomeação política. 

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F

Funcionarios Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 1
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 2
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 3
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 4
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 5
o -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Escalão 6
o -     -        -     -         -       -        -          -         -         -         -        -          -           -            -          -         -             

Escalão 7
o -        -         -        -         -         -          -            -          -         -             

Agente da Administrasaun Publico Actuais -     -     -        -     -       -         -       -        -        -          -         -         -         -        -         -        -         -          -           -         -            -          -         -             

Total forca de trabalho actuais 1        -     1          2        2         4            2          2          4           2            2            4            -         -        -         -        -         -          -           -         -            7             6            13              

Vagas em processo de Recrutamento/vagas 

Orcamentado

Nova Proposta de Vagas 2015

Total Quadro Pessoal 

Mapa Pessoal 2016

Mapa Pessoal 2016 - 2018

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Diretor Geral 1        -     1          -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            1             -         1                

Inspector Geral -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Diretor Nacional -     -     -        2        2         4            -       -        -        -         -         -          -            2             2            4                

Diretor Distrital -     -     -        -     -       -         -       -        -        -         -         -          -            -          -         -             

Chefe do Departemento -     -     -        -     -       -         2          2          4           -          -         -         -         -          -            2             2            4                

Chefe da Secção -        -         -        2            2            4            -         -        -         -          -            2             2            4                

Total Cargo de Direção e Chefia 1        -     1          2        2         4            2          2          4           2            2            4            -         -        -         -        -         -          -           -         -            7             6            13              

INSTITUTO NACIONAL DA DEFESA (IDN)

Forca de Trabalho
Categoria/Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G

-                                             26                                             

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

Sub-Total
Total

1                                   2                                      4                                        4                                             1                                           1                                             -                                               13                                               

Detalho Cargo Direção e Chefias 

Director Geral 
TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total

-                                               -                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          -                                               -                                              

-                                -                                   -                                     -                                          -                                        -                                          

-                                               -                                              

2                                  6                                    8                                      8                                            1                                         1                                           
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Plano Anual do Instituto de Defesa Nacional para  2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho Meio de Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
FF  

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

$ 
BS CM CD TP 

Programa 1: Área de Ensino - Consolidar o IDN como Instituto de referência científica em Ensino nas áreas de Defesa e Segurança, e qualificar os Recursos Humanos na progressão de carreira das Forças Armadas, das Forças e Serviços de 
Segurança, dos Quadros Superiores do Ministério da Defesa e Ministério do Interior, e da Função e Administração Pública 
Objetivos específicos: Concretizar os planos através de organização e realização de atividades de formação com acreditação académica, bem como de outros cursos pós-secundários e de cursos de formação pós-graduada) 

Atividade 1: Curso Elementar 
de Estado-Maior (CEEM) 
 
 

- 1 Plano de Curso 
- 1 Corpo Docente 
- 1 Corpo Discente 
- Execução da Componente de formação 
de base e especificamente, curso de Lín-
gua Portuguesa  
- Execução da Componentes de formação 
específica para Militares e Polícias 
- Execução da Componente de formação 
conjunta  
- Realização da Visita de Estudos Compa-
rativos CEEM/final de curso 

Relatório de atividades do 
IDN; 
Relatório de Curso do CEEM; 
Notícias publicadas na página 
web do IDN. 
 

- Início – Mar. 
2016  
 
- Fim Dez. 
2016 
- Início e fim 
Dez. 2016 

- 16 alunos (F-FDTL& 
PNTL) formados e qualifi-
cados pelo CEEM 
- 2 Adm.Pública (Civis) +16 
alunos (F-FDTL&PNTL) 
formados e qualificados 
pelo CEEM 

IDN IDN Direção de Ensi-
no 

250    250 
 
 

Atividade 2: Recrutar Asses-
soria Técnica  

1 Assessor Serviços Académicos para dar 
apoio à realização de atividades de forma-
ção, incluindo a Biblioteca do IDN e apoio 
de IT. 

Relatórios Mensais 
Relatório Anual 

- Jan. 2016 
A 
Dez. 2016 

- 1 Assessoria Serviços 
Académicos (Nacional) 

IDN IDN Direção de Servi-
ços Académicos 

29    29 
 

Total Orçamento Programa 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 279 

Programa 2: Área de Estudos - Consolidar o IDN como Instituto de referência científica em Estudos (Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+I)), e promovendo o conhecimento e o acesso a material científico e técnico nas áreas de Defe-
sa e Segurança, e capacitar dirigentes (líderes) nacionais, quadros seniores militares e policiais, quadros superiores da função e administração pública, e setores público, cooperativo e privado 
Objetivos específicos: Concretizar os planos através de organização e realização de atividades de formação avançada, formação pós-graduada, formação genérica, formação especializada, formação profissional, e execução de projetos especiais 
relacionados com os interesses nacionais) 

Atividade 1: Curso de Refle-
xão Nacional (CRN) 

- 1 Plano de Curso 
- 1 Corpo Docente 
- 1 Corpo Discente de 40 auditores 
- Execução dos Módulos formativos 

Relatório de atividades do 
IDN; 
Relatório de Curso do CEEM; 
Notícias publicadas na página 
web do IDN. 
 

- Início – Set. 
2016  
 
- Fim Dez. 
2016 

- 25 auditores qualificados 
pelo CRN (Dirigentes-Adm 
Pública) 
- 15 auditores 
qualificados pelo CRN 
(Jovens Quadros- Adm 
Pública) 

IDN FDCH Direções: Estu-
dos, Serviços 
Académicos e 
Recursos Admi-
nistrativos 
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Atividade 2: Organizar Ciclo 
de Conferências Internacional 
dedicado a tema de Interesse 
Estratégico Nacional 
 

- Execução de Ciclo de Conferências com 
7 conferências 
- Realização e produção de Livro de atas 
do Ciclo de Conferências 

- Relatório de atividades do 
IDN 
- Livro de atas 
 - Notícias publicadas na 
página web do IDN 

- Início Set. 
2016 
- Fim Dez. 
2016 

- 7 Conferências dedicadas 
a 1 tema 
- 1 livro de atas publicado 

IDN FDCH Direções: Estu-
dos, Serviços 
Académicos e 
Recursos Admi-
nistrativos 

 
 

 
 

   

Atividade 3: Curso - Strategic 
Inteligence    

- 1 Plano de Curso 
- 1 Corpo Docente 
- 1 Corpo Discente de 30 auditores 
- Execução dos Módulos formativos 

Relatório de atividades do 
IDN; 
Relatório de Curso; 
Notícias publicadas na página 
web do IDN. 

- Início – Abr. 
2016 - Fim - 
Jun. 2016 

- 15 auditores qualificados  
(Dirigentes Centrais- Admi-
nistração Pública) 
- 15 auditores 
qualificados  
(Dirigentes Municipais -
Administração Pública) 

IDN FDCH Direção de Estu-
dos 

 
 

    

Atividade 4: Participar com 
trabalho do IDN em Conferên-
cia/Congresso Internacional 
dedicado ao tema da Defesa e 
Segurança ou Interesse Estra-
tégico Nacional 

Participação em Seminário Internacional 
de Ciência Militar  (EUA) 

- Relatório de atividades do 
IDN; 
- Relatório de participação no 
seminário; 
- Notícias publicadas na 
página web do IDN. 

Outubro 2016 - 1 representante do IDN 
participa no Forúm 

IDN IDN Direção Executi-
va 

9.5    9.5 
 

Atividade 5: Promover a 
publicação projetos de pesqui-
sa e Investigação científica, 
Desenvolvimento e Inovação 
dedicada às áreas temáticas 
de: assuntos políticos; assun-
tos de Defesa; recursos natu-
rais; Mar   

- realização de  1 trabalho de investigação 
em  assuntos políticos 
- realização de 1 trabalho de investigação 
em  assuntos de Defesa 
- realização de 1 trabalho de investigação 
em  recursos naturais 
- abertura de linha de investigação sobre 
estudos do Mar 

- Relatório de atividades do 
IDN; 
- 3 estudos (publicados ou 
não publicados) 
 

- Início Jan. 
2016 
 
- Fim Dez. 
2016 

- 1 trabalho publicado 
- 2 trabalhos não publica-
dos 
- 1 linha de investigação 
iniciada 

 
IDN 

 
IDN 

 
Direção de Estu-
dos 

 
7 

    
7 

Atividade 6: Contratar Asses-
soria Técnica 

Assessoria Técnica com a função de 
conceção e elaboração de projetos de 
formação, de natureza científica, bem 
como elaboração, acompanhamento e 
coordenação de projetos de investigação, 
com vista à sua publicação e criação de 
conhecimento científico nas linhas de 
investigação do IDN. 

Relatórios Mensais 
Relatório Anual 

- Jan. 2016 
A 
Dez. 2016 

- 1 Assessoria Investigação 
& Desenvolvimento e 
Inovação  

IDN IDN Gabinete de 
Apoio ao Desen-
volvimento 

66.6    66.6 

Total Orçamento Programa 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $ 83.1 

Programa 3: Área de Capacitação - Consolidar o IDN como Instituto de referência científica de Ensino e Estudos em áreas  de Defesa e Segurança, e promovendo a formação científica e técnica dos seus quadros superiores e dirigentes ou líde-
res 
Objetivos específicos: Incrementar planos de formação, visitas de estudos comparativos a nível institucional em áreas de investigação científica, técnica e doutrinária, políticas nacionais, aumentando a organização e participação em espaços de 
discussão científica e técnica nacionais e internacionais e melhorando o acesso a informação científica e técnica a formadores, formandos, convidados externos e conferencistas ligados aos IDN ) 

Atividade 1: Integração, pre- - Participação no  ARF HDUCIM  Relatório de atividades do - Set. 2016 - 1 representante do IDN  IDN IDN Direção Executi-      
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sença e participação em redes 
nacionais e internacionais de 
Ensino Superior 

 IDN; 
Relatório de participação no 
Forum; 
Notícias publicadas na página 
web do IDN. 

participa no Forúm va 4.9 4.9 

Atividade 2: Realizar estudos 
Direção do IDN 

- Doutoramento (1) 
- Mestrado (2) 

Teses de conclusão de grau 
académico 
Relatório de atividades do 
IDN; 
Notícias publicadas na página 
web do IDN. 

- Mar. 2016  
Até  Dez. 2018 
- Jan 2016 até 
Dez 2017 

- 1 aluno (O Diretor do IDN) 
- 2 alunos (Diretores Naci-
onais do IDN) 

IDN IDN Direção Executi-
va Direções: 
Serviços Acadé-
micos e Recursos 
Administrativos 

100    100 

Total Orçamento Programa 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 104.9 

Programa 4: Área de Divulgação - Consolidar o IDN como Instituto de referência Nacional e Internacional, e promovendo a construção de identidade do IDN 
Objetivo específico: Incrementar planos de promoção da sua sustentabilidade e abertura à sociedade através de divulgações e debates dos temas nacionais internacionais e aumento da consciência nacional no âmbito da Defesa e Segurança) 

 Atividade 1: Manutenção e 
melhoria de um Centro de 
Recursos do Conhecimento 
(Biblioteca e Arquivo Digital) 

- Desenvolvimento do Centro de Recursos 
do Conhecimento  
- Aquisição de 30 novas publicações 
- Receção de oferta de 50 novas publica-
ções 

- Relatório de atividades do 
IDN; 
- Catálogo de publicações da 
Biblioteca do IDN 
- Catálogo Digital de publica-
ções 

- Início Jan. 
2016 
- Fim Dez. 
2016 

-Biblioteca em funciona-
mento no horário de expe-
diente 
- 1 catálogo disponível 
online 
- 80 novas publicações 

IDN IDN Direção de 
Serviços Aca-
démico 

 
1 

    
1 

Atividade 2: Promover o IDN, 
o seu portefólio e divulgação 
de questão temática de Defesa 
e Segurança através de publi-
cações internas e externas, 
nos vários formatos, incluindo 
a Web page e o Boletim Infor-
mativo do IDN 

- presenças na comunicação social  
- divulgação de informação sobre o IDN 
nos Media 
- ações de promoção para grande público 
- produção do anuário do IDN 
- Desenvolvimento da Página Web do IDN 
- realização do boletim semestral com 
notícias sobre o IDN e as suas principais 
atividades 
 

Relatório de atividades do 
IDN; 
Notícias publicadas na página 
web do IDN; 
Anuário do IDN 
- Realização de um relatório 
anual de desenvolvimento da 
pagina Web 
- Boletins do IDN 
 

- Início Jan. 
2016 
 
- Fim Dez. 
2016 
 
 
 
 

- 8 notícias sobre o IDN na 
imprensa Nacional 
- 1 presença do IDN na 
RTTL 
- promoção das atividades 
nas redes sociais 
- 1 Anuário publicado 
-Divulgação de todas as 
atividades realizadas pelo 
IDN em 3 Línguas no 
Website 
- 2 boletins 

IDN 
 
 
 
 

 

IDN 
 
 
 

 

Media e RP e 
TIC 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 

 

    
5 
 
 
 
 

 

Atividade 3 : Realizar a inicia-
tiva do “ Dia do IDN” 
 

- realização de evento comemorativo do 
Dia do IDN 

Relatório de atividades do 
IDN; 
Notícias publicadas na página 
web do IDN. 

- Ago. 2016 - 1 evento  IDN IDN - Direção de 
Recursos Admin. 

1.5    1.5 

Atividade 4: Contratar Asses-
soria Técnicas 

Assessoria Técnica responsável pela 
elaboração de materiais de informação (4 
Boletins Informativos por ano); Produção e 
Divulgação de Notícias no Site do IDN e na 

Relatórios Mensais 
Relatório Anual 

- Jan. 2016 
A 
Dez. 2016 

-1 Assessoria Media e 
Relações Públicas  

IDN IDN Gabinete de 
Apoio ao Desen-
volvimento 

40    40 



 

 

 

 

 

Page 524 

 

Imprensa Nacional que cobrem todas as 
atividades do IDN (ver atividade 3 deste 
programa) 

Total Orçamento Programa 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              $ 47.5 

Programa 5: Área de Organização e Gestão Corrente - Consolidar o IDN como Instituto de referência Nacional e Internacional, e promovendo uma cultura organizacional sólida, eficaz e efetiva 
Objetivo específico: Incrementar planos de criar cultura organizacional orientada para a qualidade e eficácia nas diferentes funções, áreas e serviços no IDN, e construir infraestruturas adequadas e desenvolver os recursos internos do IDN) 

Atividade 1: Construção de 
Novo Campus e novas instala-
ções do IDN 
 

- 1ª Fase de construção definição das 
novas instalações por prioridades. 
 

- Documentos de obra 
- Caderno de Encargos 
- Relatório de atividades do 
IDN 

- Jan. 2016 
- Dez. 2017 

- Novo Campus em cons-
trução 

- IDN 
- CAFI 

FI - Direção Execu-
tiva 
- Direção de 
Recursos Admin 

   
 

  

Atividade 2: Dotar o IDN de 
bens, equipamentos e materi-
ais necessários ao bom funcio-
namento das atividades e 
manter e conservar os equi-
pamentos e bens do IDN 

- Aquisição dos  bens, equipamentos e 
materiais 
- Manutenção e conservação de equipa-
mento e bens e edifício do IDN 

- Relatório financeiro do IDN 
- Inventário de bens, equipa-
mentos e materiais 

- Início Jan. 
2016 
- Fim Dez. 
2016 

- Equipamentos de IT 
- Manutenção de edifício; 
incluindo equipamentos de 
escritório, eletrónico e AC; 
- Viatura e combustível 

IDN IDN - Direção Execu-
tiva 
- Direção de 
Recursos Admin. 
 

13 20    
 

Atividade 3: Implementação 
de planos e instrumentos de 
gestão corrente do IDN: 
Instrumentos de monitorização 
e controlo e emitir normas 
internas, regulamentos e emitir 
orientações 
Plano de necessidades de 
formação para Recursos 
Humanos e 
Recrutamento de recursos 
humanos para preencher o 
mapa de pessoal estabelecido 
para Gestão Operacional 

- Realização de relatórios de atividades e 
relatórios financeiros; 
- Emissão de Diretivas, Normas, Orienta-
ção e convocatórias, regulamentos 
- Plano de Formação Interna dos Recursos 
Humanos em várias áreas, focando a 
componente administrativa (seja finanças, 
aprovisionamento, recursos humanos ou 
logistica) 
- Preenchimento do mapa de pessoal 
estabelecido 

- Relatório de atividades do 
IDN (trimestrais e anuais) 
- Relatórios de visitas/viagens 
ao estrangeiro 
- Relatórios de participação 
em encontros/ reuniões/ 
formações 
- Relatórios de execução 
orçamental 
- Diretivas, Normas, Orienta-
ção e convocatórias, regula-
mentos de funcionamento 
interno 
- Relatórios de formação 
- Relatórios de atividade 
individual mensal 
- Relatório de atividades do 
IDN 
- Contratos de trabalho 
- Relatório financeiro do IDN 

- Início Jan. 
2016 
- Fim Dez. 
2016 

- Relatório de atividades  
- Relatório de execução 
orçamental 
- Diretivas 
- Normas 
- Orientações e convocató-
rias 
- Formação Interna dos RH 
nas áreas específicas de 
atividade 
- Participação semanal em 
briefing de planeamento de 
atividades 
- Relatórios de atividade 
individual mensal 
- 26 pessoas para cargos 
efetivos (esta atividade 
pertence à categoria B&S 
devido a que o mapa de 
pessoal aguarda aprova-
ção) 

 
IDN 

 
IDN 

- Direção Execu-
tiva 
- Direção de 
Serviços Acadé-
micos 
- Direção de 
Recursos Admin 

 
83 

    
83 
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Atividade 4: Contratar Asses-
sorias Técnicas 

- Assessoria Técnica Jurídica Produção de 
documentos de natureza jurídica transver-
sais às variadas atividades do IDN, seja 
contratação de recursos humanos, elabo-
ração de protocolos de cooperação com 
outras instituições, e outros documentos 
internos do IDN, como por exemplo os 
Estatutos do IDN; 
- Assessoria Técnica de Finan-
ças/Aprovisionamento que acompanha os 
processos e procedimentos produzindo 
normas internas para melhoria dos servi-
ços de finanças e aprovisionamento 

Relatórios Mensais 
Relatório Anual 

- Jan. 2016 
A 
Dez. 2016 

- 1 Assessor Jurídico 
- 1 Assessor Finan-
ças/Aprovisionamento 
- 1 Assessor Nacional 

IDN IDN - Gabinete de 
Apoio ao Desen-
volvimento 

184    184 
 

Total Orçamento Programa 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               $ 300 

Total Programas IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $ 814.5  
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Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica  

Papel  

O Papel da Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica enquadra-se no âmbito do 

Ministério da Educação. 

 

Orçamento 

A Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica tem um Orçamento de 197 mil de dóla-

res para 2016.  

 

Perfil de Funcionários 

O total dos funcionários da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica está represen-

tado no perfil de funcionários do Ministério da Educação. 
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Plano Anual da Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica para 2016 

Programas / Atividades Indicadores de Desempenho 
Meio de 

Verificação 
Baseline 

(Data) 

 
Meta Anual 

 
ER 

 
 

Fontes de 
Financiamento  

Divisão 

Orç 2016 ($,000) 

Cat. Orç 
Total 

 $ 
BS CM CD 

Objetivo Geral: Pessoas que completem o sistema de educação superior terão os conhecimentos e as habilitações necessárias para analisar, projetar, construir e manter as infraestruturas sociais e económicas de Timor-Leste. 
Meta Final: O Governo irá promover um setor politécnico e universitário eficaz para dar aos filhos do nosso povo a oportunidade de receber um ensino de qualidade e de participar na construção do nosso país.  
Indicador de Prestação de Serviços: % de estudantes finalistas do ensino secundário que ingressam no ensino superior universitário e politécnico. % de estudantes finalistas do ensino superior que ingressam no mercado de trabalho. 

Programa 1: Sistema de garantia de qualidade do Ensino Superior 
Continuar a desenvolver e apoiar a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA), responsável por determinar padrões e critérios que garantam a qualidade do ensino superior (Programa VI Governo Constitucional, pág. 14). 

1.1. Dar inicio às funções cometidas ao Conselho 
Diretivo da Agência Nacional de Avaliação e Acredi-
tação Académicas (ANAAA) em conformidade com o 
previsto na lei. 

Iniciadas/Não iniciadas funções do Conselho 
Diretivo  

Relatório 
da ANAAA. 

Jun 2015: identificados os 
candidatos para  Presidente 
do Conselho Diretivo. 

Iniciadas as 
funções 

ANAAA ANAAA ANAAA - - - - 

1.2. Aprovar o diploma legal do Quadro Nacional de 
Qualificações e regulamentar o regime de equivalên-
cia de graus académicos e outras habilitações dos 
cursos nacionais e internacionais 

Aprovado/Não aprovado 
 
Regulamentado/Não regulamentado 

Jornal da 
República. 
Relatório 
da ANAAA. 

Jun 2015: em fase preparató-
ria. 

Aprovado 
 
Regulamentado 

ANAAA, 
ME, 
INDMO 

ANAAA, ME, 
INDMO 

ANAAA 8 - - 8 

1.3. Implementar o processo de acreditação progra-
mática, em coerência com os critérios estabelecidos 
pela reestruturação do currículo mínimo do ensino 
superior 

% de cursos das áreas de Engenharia, Eco-
nomia e Educação acreditados nas IESA. 

Relatório 
da ANAAA. 

Jun 2015: finalizado o manual 
de acreditação e iniciada a 
formação aos peritos. nacio-
nais. 

100% ANAAA ANAAA ANAAA 88 - - 88 

1.4. Realizar a avaliação do progresso anual das 
instituições de ensino superior acreditadas 

% de instituições abrangidas. 
N.º relatórios elaborados. 

Relatório 
da ANAAA. 

Jun 2015: em fase de avalia-
ção do progresso anual da 
UNITAL e UNDIL. 

100% 
 
11 relatórios. 

ANAAA ANAAA ANAAA 43 - - 43 
 

1.5. Colaborar no processo de monitorização dos 
planos e programas das disciplinas de todos os 
Cursos do Ensino Superior Universitário e Técnico, 
no âmbito do currículo mínimo, para garantir, entre 
outros, o cumprimento das cargas letivas estipuladas 
por semestrex. 

N.º de ações de disseminação por cada 
IESA. 
% de IESA que cumprem cargas letivas 
estipuladas por semestre. 
N.º de ações de monitorização realizadas em 
cada IESA 

Relatório 
da ANAAA. 

Jun. 2015: em fase de finali-
zação de 1.250 programas 
curriculares dos cursos exis-
tentes (25% do total). 

1 ação de 
disseminação; 
100%; 
2 ações de 
monitorização 

ANAAA, 
ME 

ANAAA, ME ANAAA 4 - - 4 

1.6. Dar continuidade às parcerias com organismos 
internacionais competentes na área do ensino supe-
rior, avaliação e acreditação, nomeadamente AQAN, 
INQAAHE, APQN. 

N.o de reuniões anuais em que a ANAAA 
participa; 
Nº de acordos celebrados com instituições 
pertencentes à APQN. 

Relatório 
da ANAAA. 

Jun. 2015.  
Preparada a participação em 
conferência internacional.  

3 reuniões. 
 
3 acordos.  

ANAAA ANAAA ANAAA 15 - - 15 
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1.7. Avaliar e registar os novos cursos oferecidos 
pelas instituições do Ensino Superior Acreditadas em 
Timor-Leste  

% de novos Cursos avaliados e registados 
 

Relatório   
da ANAAA. 

Jun. 2015: realizada avaliação 
de novos cursos oferecidos 
pelas IESA 

100% ANAAA ANAAA ANAAA 18 - - 18 

Total Orçamento Programa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $ 176 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
Edifício 5, 1.º Andar, Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste 

Phone - +670 3339510    Fax - +670 3331204 

Website - www.mof.gov.tl 




