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Parte 1: Assistência de Desenvolvimento ao Orçamento de Fontes
Combinadas para 2020
Tal como previsto na alínea b) do número 4 do Artigo 23.º da Lei Parlamentar n.º 13/2009, de 15 de
outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira, o Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste deve
indicar o financiamento por parte dos Parceiros de Desenvolvimento (PDs). O Orçamento de Fontes
Combinadas (OFC), que agrega o Orçamento Geral do Estado e a assistência externa prestada pelos
PDs, é um conceito importante em Timor-Leste, uma vez que a assistência internacional tem vindo a
contribuir substancialmente para o desenvolvimento do país desde a sua independência. Embora a
dimensão relativa da assistência externa se tenha vindo a reduzir em resultado do crescimento rápido do
orçamento do estado nos últimos anos, esta tem ainda assim ultrapassado constantemente os 150 milhões
de dólares por ano ao longo dos últimos 12 anos.
A assistência externa indicada no Livro Orçamental N.º 5 é parte integrante do OFC. Em 2020 os
parceiros de desenvolvimento pretendem fornecer 184,0 milhões de dólares na forma de assistência sem
ser na forma de empréstimos.
As informações sobre assistência através de doações no presente Livro Orçamental contêm a assistência
externa a fornecer à República Democrática de Timor-Leste (RDTL) por parceiros de desenvolvimento
multilaterais e bilaterais, incluindo projetos de assistência externa executados em colaboração direta
com Ministérios Governamentais, bem como através de Organizações Não-Governamentais (ONGs) e
projetos implementados sobretudo de forma independente. No Capítulo 5 todos os projetos de
assistência externa a Timor-Leste são apresentados de acordo com as instituições beneficiárias da
RDTL. É importante referir que as informações apresentadas no presente Livro Orçamental são retiradas
do Portal de Transparência da Ajuda (PTA), a base de dados governamental através da qual os Parceiros
de Desenvolvimento são responsáveis por fornecer os dados relativos a todas as suas contribuições. Para
ajudar o Governo a preparar o Orçamento Geral do Estado para 2020 e para fins gerais de coordenação
e eficácia, é solicitado aos PDs que atualizem trimestralmente o PTA. Exceto quando indicado em
contrário, todos os dados contidos no presente relatório sobre assistência dos PDs foram gerados a partir
de um conjunto de dados produzido a 19 de agosto de 2020. O PTA e a presente publicações estão sob
a tutela da Direção Nacional de Mobilização, Administração e Eficácia da Assistência Externa.

Parte 2: Planos de Desenvolvimento Nacional
2.1 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030
O Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste para 2011 a 2030 (PED) foi lançado em julho
de 2011 e articula a visão de Timor-Leste para o seu desenvolvimento ao longo das próximas duas
décadas. O referido Plano assenta no documento “Timor-Leste 2020: A Nossa Nação, o Nosso Futuro”
e está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs) das Nações Unidas. O PED
é um pacote integrado de políticas estratégicas que visam transformar Timor-Leste, até 2030, num país
com rendimentos médio-altos e uma população saudável, instruída e a viver em segurança.
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O PED abrange quatro pilares: (1) Capital Social, (2) Desenvolvimento de Infraestruturas, (3)
Desenvolvimento Económico e (4) Quadros Institucionais, sendo que cada pilar estabelece as áreas e
programas que precisam ser concluídos para concretizar a visão coletiva do PED.
O pilar do Capital Social incide na construção de uma sociedade saudável e instruída que dê resposta às
necessidades dos timorenses e que promova o desenvolvimento humano, abrangendo cinco áreas
principais: Educação e Formação; Saúde; Inclusão Social; Ambiente; e Cultura e Património.
O pilar do Desenvolvimento de Infraestruturas visa garantir que Timor-Leste possui as infraestruturas
essenciais para construir uma nação produtiva, sustentável, em crescimento e ligada, abrangendo seis
áreas: Estradas e Pontes; Água e Saneamento; Eletricidade; Portos Marítimos; Aeroportos; e
Telecomunicações.
O pilar do Desenvolvimento Económico pretende criar postos de emprego e uma economia próspera e
moderna para os timorenses, abrangendo cinco áreas: Desenvolvimento Rural; Agricultura; Petróleo;
Turismo; e Investimento do Setor Privado.
O pilar do Quadro Institucional ajudará a providenciar um quadro em cima do qual poderão assentar os
outros três aspetos do desenvolvimento de Timor-Leste. O mesmo abrange seis áreas: Segurança e
Defesa; Negócios Estrangeiros; Justiça; Gestão do Setor Público e Boa Governação; Planeamento
Estratégico e Investimento / Política Económica e Agência de Investimento.
Com a assinatura do Pacto de Desenvolvimento de Díli na Reunião de Timor-Leste com os Parceiros de
Desenvolvimento (RTLPD) de 2011 o Governo de Timor-Leste e os Parceiros de Desenvolvimento
acordaram que o PED será o quadro geral com o qual todos os programas e projetos futuros deverão
estar alinhados.

2.2 Programa do VIII Governo Constitucional
O Oitavo Governo Constitucional tomou posse a 22 de junho de 2018. O Programa do Governo resume
as principais políticas a adotar com vista a reforçar e a otimizar os setores da governação e os respetivos
recursos, de modo a encurtar o caminho para concretizar a visão para 2030. O Programa do Governo
assenta em cinco setores essenciais para o futuro do país:





No setor do desenvolvimento do capital social, o programa apresenta um pacote de medidas para
maximizar o seu potencial, promovendo a inclusão, o fortalecimento, a qualificação e a saúde;
No setor do desenvolvimento de infraestruturas, considerado vital para o desenvolvimento
económico e social, o Governo pretende implementar uma rede de infraestruturas de qualidade,
garantindo uma boa relação qualidade-preço e apoiando a produtividade, a criação de emprego e o
desenvolvimento do setor privado;
No setor do desenvolvimento económico, o programa apresenta medidas para a sua modernização
e diversificação, fomentando os setores produtivos do país em torno de três indústrias essenciais –
agricultura, turismo e petróleo – com medidas que estimulam a criatividade, a inovação e o
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empreendedorismo, permitindo mais oportunidades de geração de rendimentos, maior produtividade
e a capacidade para gerar riqueza e criar novos mercados;
Na área da consolidação da governação, o Governo propõe continuar a investir no planeamento
estratégico em prol de uma economia moderna e diversificada, com o intuito de criar 60.000 novos
postos de trabalho por ano, reduzir a pobreza em 10% e fazer a economia crescer em média acima
dos 7%, aumentando a contribuição do setor privado e do setor da produção e possibilitando a
sustentabilidade fiscal.
Na área da boa governação e combate à corrupção, o programa propõe implementar mecanismos
com vista à avaliação, desempenho e promoção de princípios de transparência, responsabilização,
integridade e liderança, de modo a aumentar a confiança na governação e a aumentar a competência
e a eficiência do setor público.

2.3 O Novo Acordo para o Envolvimento em Estados Frágeis
O Novo Acordo foi apresentado no Quarto Fórum de Alto Nível sobre Eficácia da Ajuda em Busan,
Coreia do Sul, em Novembro de 2011. Desde então o Novo Acordo foi endossado por mais de 44 países
e organizações, incluindo Timor-Leste. O Novo Acordo orienta o envolvimento para o desenvolvimento
em estados frágeis através da promoção de caminhos, rumo à paz e à resiliência, criados e liderados
pelos próprios países.
O Novo Acordo foi concebido para acelerar a efetividade do envolvimento internacional e representa,
pela primeira vez na história, uma arquitetura para a ajuda a estados afetados por conflitos, abrangendo
três pilares interligados; cinco objetivos de Construção da Paz e Construção do Estado (OPEs); e dois
quadros orientadores para implementação: o FOCUS (em português: “foco”), uma nova forma de
envolvimento, e o TRUST (em português: “confiança”), um conjunto de compromissos por parte dos
parceiros de desenvolvimento e dos países recipientes.
Objetivos de Construção da Paz e Construção do Estado (OPEs)
 Políticas Legítimas
 Segurança
 Justiça
 Bases Económicas
 Receitas e Serviços
FOCUS
 F: Avaliação da Fragilidade
 O: Uma Visão, Um Plano
 C: Compacto
 U: Uso de OPEs para Monitorizar o Progresso
 S: Apoio ao Diálogo e aos Líderes Políticos
TRUST
 T: Transparência
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R: Partilha de Riscos
U: Uso e Fortalecimento dos Sistemas existentes nos Países
S: Reforçar Capacidades
T: Ajuda Atempada e Previsível

O quadro do Novo Acordo orientará o planeamento liderado pelos países recipientes, sendo porém que
cada processo será em última instância definido pelo contexto e desafios únicos de cada país. Cada país,
tanto agente do poder local e do governo nacional, juntamente com Parceiros de Desenvolvimento,
sociedade civil e setor privado, desenvolverá o seu próprio entendimento sobre o que significa o Novo
Acordo e definirá os seus próprios planos, alvos e indicadores.

2.4 Política de Assistência Externa
A 4 de julho de 2019 o Ministerio das Finanças liderou a implementação da Reunião Anual de TimorLeste com os Parceiros de Desenvolvimento. O evento incidiu na importância do Aprofundamento da
Coordenação para Financiar o Desenvolvimento. Um dos tópicos principais de discussão foi a Política
de Ajuda Externa – Políticas e Procedimentos sobre Assistência sem ser na Forma de Empréstimos,
aprovada pelo Conselho de Ministros a 26 de junho. A política representa um passo significativo para
melhorar a coordenação entre doadores e o Governo em várias áreas. Também se reconhece a
importância das contribuições dos doadores, ao mesmo tempo que assume a necessidade de melhorias
para garantir que se usufrua o benefício máximo da assistência prestada.
A Política de Ajuda Externa estabelece que todos os projetos de doadores deverão estar tão alinhados
quanto possível com os atuais quadros de planeamento governamentais. Quanto maior a especificidade,
melhor. Por exemplo, todos os projetos devem estar alinhados a nível de subpilar do PED, nível de
subprograma governamental e, sempre que possível, com os Planos de Ação Anual dos Ministérios e
com as estratégias setoriais. Esta nova política visa melhorar o alinhamento e por conseguinte a
coordenação com atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento. Este alinhamento refere-se
não apenas a financiamento, como também a recursos, incluindo assistência técnica.
A política descreve ainda o processo através do qual os doadores devem obter a aprovação de vários
documentos de projeto, desde as etapas de planeamento até à implementação, definindo limites e
responsabilidades claros para instituições governamentais específicas.
É importante notar que a Política de Assistência Externa define igualmente áreas prioritárias para
apoio dos doadores. A definição clara das áreas propostas pelo Governo para apoio de doadores
permite acelerar os processos de planeamento dos doadores, uma vez que os orienta durante as suas
fases de planeamento.
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Caixa 1: Áreas prioritárias para assistência externa
 Educação

 Saúde

 Combate à má nutrição

 Juventude e género

 Agricultura e desenvolvimento rural

 Turismo

Infraestruturas para crescimento,
conetividade e acessibilidade
Água e saneamento
Integração regional
Desenvolvimento do setor privado
Gestão do setor público

Outro marco importante da Política de Assistência Externa é que mostra aos doadores quais as
preferências governamentais relativamente à forma de prestação de assistência, indicando claramente
que os doadores devem procurar utilizar os sistemas nacionais, desde os canais utilizados para a
assistência até às preferências bancárias. Em termos concretos, isto significa que o Governo tem
preferência por apoio direto ao orçamento. Caso não seja possível prestar assistência nesta forma, os
doadores deverão procurar trabalhar lado a lado com o governo enquanto parceiro.
O Governo de Timor-Leste espera que a Política de Assistência conduza à melhoria das relações e da
coordenação entre doadores e Governo. Encorajar os doadores a utilizar os sistemas nacionais será um
passo importante na melhoria das relações entre doadores e Governo em Timor-Leste.

2.5 Harmonização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Plano
Estratégico de Desenvolvimento
Timor-Leste é um dos maiores defensores a nível global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODSs). O Governo de Timor-Leste adotou a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável dois dias antes de estes serem adotados formalmente pelas Nações Unidas na sua
Assembleia Geral de 25 de setembro de 2015. A nível global, o Governo de Timor-Leste trabalhou com
o grupo de países do g7+ para que houvesse um Objetivo 16 sobre paz, justiça e instituições eficazes.
Em 2017 o Governo de Timor-Leste iniciou um processo para desenvolver um roteiro nacional rumo à
concretização dos ODSs. O Roteiro de Timor-Leste para implementar ODSs baseia-se no Plano
Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, delineado acima. A figura abaixo mostra a forma
como se estabeleceram ligações entre os ODSs e o PED. Desde 2015 o Governo de Timor-Leste tem
vindo a incidir a curto prazo na concretização do ODS 2 ‘Nutrição e Segurança Alimentar’, do ODS 3
‘Saúde’, do ODS 4 ‘Educação, do ODS 6 ‘Água e Saneamento’ e do ODS 9 ‘Infraestruturas’.
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Figura 2.5.1 Roteiro dos ODSs para Timor-Leste

Parte 3: Tendência da Assistência de Desenvolvimento a Timor‐
Leste
3.1 Tendência geral
O montante de AOD a Timor-Leste ultrapassou os 200 milhões de dólares entre 2011 e 2015. Todavia,
desde 2015 tem-se registado uma tendência descendente considerável no que toca a concessões, fazendo
com que a assistência a Timor-Leste sem ser na forma de empréstimos tenha atingido o seu nível mais
baixo em 2019, com um total de 161,8 milhões de dólares. A Figura 4.1.1 mostra que a descida nos
desembolsos dos doadores deverá ser revertida até final de 2020. Em 2020 está previsto que seja
providenciado a Timor-Leste um total de 184,0 milhões de dólares em assistência sem ser na forma de
empréstimos. O gráfico seguinte destaca as tendências em apoio por parte dos parceiros de
desenvolvimento sem ser na forma de empréstimos.
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Figura 4.1.1 Desembolsos sem ser como empréstimos por parte de Parceiros de Desenvolvimento
entre 2015 e 2024, em milhões de dólares
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Fonte: Portal de Transparência da Ajuda

Por norma as estimativas de financiamento a mais de um ano de distância são pouco rigorosas. Há várias
razões para isto, sendo a principal o facto de muitos parceiros de desenvolvimento operarem com
orçamentos para apenas um ano. A redução muito acentuada no financiamento em anos futuros assenta
em dados recolhidos a nível de projetos, pelo que não inclui financiamento de parceiros de
desenvolvimento já assegurado mas ainda não comprometido para projetos específicos. Por exemplo, o
Convénio futuro da Corporação de Desafios do Milénio não está incluído nestes valores, embora seja
esperado que venha a representar uma parte significativa do panorama de financiamento por parte dos
parceiros de desenvolvimento.

3.2 Parceiros de Desenvolvimento em Timor‐Leste
Está previsto que os cinco grupos de doadores que desembolsarão os maiores montantes de
financiamento em 2020 sejam: Governo da Austrália, com 66,8 milhões de dólares (36% do total);
Estados Unidos da América, com 22,2 milhões (12% do total); Portugal, incluindo financiamento do
Instituto Camões, com 21,1 milhões (11,4% do total); Nações Unidas, com 18,9 milhões (8,6% do total);
e União Europeia, com 15,9 milhões (8,6% do total)1. A Parte 5 contém um resumo detalhado dos
desembolsos por parte de doadores e instituições executoras.

1

Este valor não inclui os aproximadamente 7,6 milhões de dólares a serem canalizados para o Tesouro do GTL através de
Apoio Direto ao Orçamento. Este financiamento destina‐se a encorajar os esforços do Governo relativamente a Reforma
da GFP, Descentralização e Nutrição.
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Figura 3.2.1 Desembolsos previstos sem ser na forma de empréstimos por Grupo de Doadores em
2020, em percentagens *
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* A Parte 5 contém uma lista detalhada de financiadores e instituições executoras.

Por seu lado a Figura 3.2.2 abaixo destaca os recursos providenciados a outras instituições de doadores
e/ou instituições governamentais com vista à execução do projeto. As colunas representam as
instituições que recebem apoio, ao passo que as cores correspondem às fontes de financiamento. No
total, as Nações Unidas recebem mais de metade do seu financiamento através de fontes externas,
representando 21,5 milhões dos 40,4 milhões que a ONU pretende desembolsar em 2020.
Figura 3.2.2 Desembolsos previstos para 2020 por instituição executora (excluindo fundos
autoexecutados), em milhares de dólares
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A tabela seguinte mostra um retrato dos principais projetos e programas previstos de doadores em 2020.
A Austrália é responsável por cinco dos dez projetos com maior volume de financiamento. O total
combinado destes projetos representa 18,5% de todos os desembolsos previstos durante 2020.
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Tabela 1: 10 projetos com maiores desembolsos por parte de doadores sem ser na forma de
empréstimos previstos para 2020.
Total para
Parceiro de
2020 em
Título do Projeto
Subpilares do PED
Desenvolvimento
milhões de
dólares
Escolas de Referência de TimorPortugal
Educação e Formação 12.098.113
Leste - Centros de Formação
Parceria para Desenvolvimento
Austrália
Saúde 9.159.245
Humano – Setor da Saúde
Fundo de Desenvolvimento do
Corporação para
Água e Saneamento; 7.380.000
Convénio para o Desenvolvimento e
o Desafio do
Educação
Facilitação da Implementação de um
Milénio
Convénio de Desafio do Milénio
Programa de Desenvolvimento da
Austrália
Segurança 7.356.486
Polícia de Timor-Leste (PDPTL)
Programa de Cooperação com ONGs
Austrália
Agricultura, Educação e 6.748.672
Australianas (ANCP)
Formação, Saúde, Justiça,
Gestão do Setor Público e
Boa Governação, Inclusão
Social, Água e
Saneamento
Melhoria do Acesso Rural à
OIT, com
Estradas e Pontes 5.819.626
Agrossilvicultura: Melhoria do
financiamento da
acesso a áreas de agrossilvicultura
UE
Governação para o Desenvolvimento
Austrália Gestão do Setor Público e 5.526.551
Boa Governação
Escola Portuguesa Ruy Cinatti –
Portugal
Educação e Formação 5.251.319
Centro de Ensino e Língua
Portuguesa
Austrália
Desenvolvimento Rural 5.246.643
Parceria para Fortalecer o
Desenvolvimento de Sucos e a
Administração Municipal
Ai ba Futuru - Parceria para um
GIZ, com fundos
Agricultura 5.010.364
Projeto de Agrossilvicultura
adicionais da UE
Sustentável (PASF)

3.3 Alinhamento com o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Tal como já foi referido, o PED para 2011 a 2030 é o quadro global com o qual todos os programas e
projetos se devem alinhar. A tabela seguinte indica o desembolso planeado por parte dos PDs para cada
pilar e subpilar do PED em 2020. Deve ser notado que a tabela mostra apenas o montante de assistência
externa em cada categoria de setor, o que não significa que todos os projetos estejam alinhados apenas
com um subpilar.
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Entre os quatro pilares, o Capital Social será o maior recipiente de ajuda, com aproximadamente 105,8
milhões de dólares ou 57,5% dos desembolsos totais planeados para 2020. Os Parceiros de
Desenvolvimento continuarão a apoiar os subpilares da Saúde e da Educação ao longo do ano, sendo
que juntos representarão 44,1% de todos os desembolsos planeados durante o ano. O terceiro maior
recipiente de apoio é o subpilar do PED de Gestão do Setor Público e Boa Governação.
P

Tabela 2: Desembolsos planeados em 2020 e número de instituições de PDs de acordo com os pilares /
subpilares do Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 (somente concessões)
Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a
2030
Pilar

Subpilar

Desembolsos planeados para 2020
N.º de
projetos

N.º de
PDs

29
40
22
7
1
4
98
16
5
3
2
7
29
6
4
1
1
12
25

14
19
15
6
1
4
30
11
4
3
2
5
15
3
3
1
1
5
12

4
4
1
33
1
159

4
5
1
13
1
33

Capital Social

Educação e formação
Saúde
Inclusão social
Ambiente
Cultura e património
Não categorizado num subpilar
Subtotal
Desenvolvi‐
Agricultura
mento
Desenvolvimento rural
Económico
Investimento do setor privado
Turismo
Não categorizado num subpilar
Subtotal
Desenvolvi‐
Estradas e pontes
mento de
Água e saneamento
Infra‐
Portos marítimos
estruturas
Aeroportos
Subtotal
Quadro
Gestão do setor público e boa
Institucional
governação
Segurança
Justiça
Negócios Estrangeiros
Subtotal
Não definidos no PED
Total

N.º de
execuções
(não gov.)
14
14
12
5
1
4
23
11
4
3
2
5
13
2
2
1
1
5
11

(milhões
de USD)

4
4
1
12
1
24

% do
total

44,0
37,2
11,9
4,7
0,2
7,8
105,8
16,4
9,7
1,7
1,2
1,7
30,7
14,6
2,5
1,2
0,1
18,5
18,1

23,9
20,2
6,5
2,6
0,1
4,2
57,5
8,9
5,2
0,9
0,7
0,9
16,7
7,9
1,4
0,7
0
10,0
9,8

9,6
0,8
0,3
28,8
0,3
184,0

5,2
0,4
0,2
15,6
0,2
100

3.4 Apoio dos Parceiros de Desenvolvimento na Luta contra o COVID‐19
A pandemia global do coronavírus veio abanar os alicerces das sociedades no mundo inteiro, obrigando
governos, organizações e indivíduos a adaptarem as suas ações e comportamentos a uma nova
conjuntura. Deste modo, os parceiros de desenvolvimento de Timor-Leste alteraram os programas
existentes ou criaram novos fluxos de apoio com vista a ajudar Timor-Leste a dar resposta à pandemia
do COVID-19. As informações contidas nesta secção irão certamente mudar com o tempo, pelo que a
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intenção é destacar algumas das principais contribuições que os parceiros de desenvolvimento
realizaram e continuam a realizar no combate de Timor-Leste ao coronavírus.
Na área do aprovisionamento o PNUD está a ajudar o Governo de Timor-Leste na obtenção de materiais
médicos no valor de 5,7 milhões de dólares. Enquanto isso a UNICEF angariou mais de 4,5 milhões de
dólares junto de vários doadores (BAD, Japão, DFID e Parceria Global para a Educação), destinados à
compra de materiais médicos e a apoiar o Governo na reabertura e apetrechamento devido das escolas.
Também o Japão garantiu aproximadamente 4,6 milhões de dólares para a compra de equipamentos e
materiais médicos a enviar para Timor-Leste, ao passo que a República Popular da China assegurou
diversos avisões para transporte de equipamentos e materiais médicos para distribuição.
Enquanto isso o Governo da Austrália, o maior doador de Timor-Leste, implementou uma concessão
direta de 4,7 milhões de dólares para apoiar o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos do
GTL, o qual providencia infraestruturas em pequena escala, incluindo água e saneamento, por todo o
país. A Austrália recanalizou ainda grande parte do seu financiamento de modo a visar diretamente o
setor da saúde, incluindo por via da formação de profissionais de saúde e da renovação de instalações
de isolamento e quarentena, já para não falar da reatribuição de destinos ao financiamento fornecido às
várias ONGs apoiadas pela Austrália.
As Nações Unidas têm tido um papel importante na resposta de Timor-Leste ao coronavírus. Tal como
referido anteriormente, o PNUD e a UNICEF ajudaram o Governo e outros parceiros de
desenvolvimento no aprovisionamento de materiais. A OIT prestou também apoio direto ao orçamento
para o Fundo COVID-19 de Timor-Leste, com o intuito de apoiar o projeto Uma Kain. Enquanto isso a
OMS angariou quase 4 milhões de dólares para continuar a ajudar o Ministério da Saúde no combate à
pandemia em todas as suas vertentes. Por fim, o PNUD começou a implementar um projeto no valor de
1,1 milhões de dólares, financiado sobretudo pelo BAD, destinado a dar resposta à insegurança alimentar
resultante da pandemia.
O apoio dos parceiros de desenvolvimento tem sido fundamental para manter Timor-Leste salvo do
coronavírus, o qual devastou várias economias desenvolvidas pelo mundo inteiro. Esperamos poder
continuar a contar com este apoio e colaboração na nossa luta contra os efeitos da pandemia global.

Parte 4: Assistência Externa por Instituição Beneficiária
4.1 Assistência externa a instituições beneficiárias da RDTL (não relativa a
empréstimos)
As tabelas seguintes apresentam um retrato mais detalhado do apoio planeado dos Parceiros de
Desenvolvimento para 2020. Cada tabela mostra os projetos que os PDs irão implementar e que
trabalham diretamente com o Governo ou cujos resultados irão beneficiar esse Ministério. Estas tabelas
dão às instituições beneficiárias do Governo os detalhes necessários para criar orçamentos mais
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informados pelas contribuições de parceiros de desenvolvimento. Deve notar-se que só são incluídos os
Ministérios com apoio previsto entre 2020 e 2024.
Tabela 3: Assistência externa por Instituições Beneficiarias da RDTL

Ministério da Educação, Juventude e Desporto

35.955

33.694

19.088

3.950

Contagem
de
projetos
1.711
26

Ministério da Saúde

34.395

21.734

12.340

6.019

5.606

44

Ministério da Agricultura e Pescas

17.876

16.964

16.130

638

0

18

Ministério das Obras Públicas

17,423

4,636

606

0

0

13

Instituições da RDTL Não Especificadas

4.813
5.580

813
337

813
301

813
337

9

Ministério do Interior

14.127
11.075

15

Ministério da Administração Estatal

10.856

5.489

0

0

0

7

Secretaria de Estado para o Meio Ambiente

5.163

702

0

0

0

7

Ministério das Finanças

3,879

241

232

233

263

12

Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

4.040

3.213

0

0

0

12

Gabinete do Primeiro‐Ministro

3.883

4.084

10

0

0

3

Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão

3.809

1.616

0

0

0

8

Ministério do Ensino Superior, Ciências e Cultura
Secretaria de Estado para a Política de Formação
Profissional e Emprego

2.641

1.473

1.068

0

0

6

1.809

353

10

0

0

5

Comissão da Função Pública

1.698

1.740

0

0

0

2

Ministério do Turismo, Comércio e Indústria

1.358

0

0

0

0

5

Ministério dos Transportes e Comunicações

1.282

1.238

0

0

0

2

Região de Oecusse

1.110

0

0

0

0

3

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

996

85

71

36

0

5

Ministério da Justiça

846

44

0

0

0

4

Comissão Anticorrupção

348

44

0

0

0

3

Secretaria de Estado para a Comunicação Social
Tribunal de Recurso
Parlamento Nacional
Subtotal do Setor Governamental
Sector Não‐governamental
Total Global

286
44
44

0
44
44

0
0
0

0
0
0

0
0
0

173.940 107.829
10.033
9.580
183.973 117.409

50.704
9.010
59.714

1
1
1
167
10

Agência Governamental

Desembolsos previstos em milhares de USD
2020
2021
2022
2023
2024

15

11.990 8.729
0
0
11.990 8.729
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4.1.1 Ministério da Educação, Juventude e Desporto
Está previsto que o Ministério da Educação, Juventude e Desporto receba o maior nível de apoio dos parceiros de desenvolvimento em
2020, representando 19,3% de todo o apoio previsto para 2020. Portugal é desde há muito tempo um dos principais doadores nesta
área e continuará a sê-lo em 2020, com 18,8 milhões de dólares. Já os programas da Austrália deverão desembolsar 8,3 milhões.
Título dos Projetos em apoio
ao Ministério da Educação,
Juventude e Desporto

PDs

Escolas de Referência –
Centros de Formação –
Timor‐Leste

Portugal

5530‐ Escola Portuguesa Ruy
Cinatti (Centro de Ensino e
Língua Portuguesa)
Programa HATUTAN de
Educação e Nutrição (o
beneficiário é o Ministério da
Educação)

Portugal

Parceria Austrália ‐ Timor‐
Leste para o Desenvolvimento
Humano ‐ Setor da Educação

Austrália

Programa de Bolsas
Australianas

Austrália

EUA

Descrição dos Projetos

Apoio ao desenvolvimento do ensino pré‐escolar, primário e secundário em
Timor‐Leste: estabelecimento por parte do Ministério da Educação de Timor‐
Leste de 13 escolas modelo, uma em cada distrito, com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento do sistema de ensino em Timor‐Leste
Provisão de oportunidades de aprendizagem a aproximadamente 800 alunos do
ensino pré‐escolar ao 12.º ano, segundo o modelo educacional português
Programa HATUTAN de Educação e Nutrição: O Programa Internacional
McGovern‐Dole de Educação e Nutrição Infantil, financiado pelo Departamento
de Agricultura dos EUA, é um programa quinquenal que visa melhorar a literacia,
aprendizagem, saúde e nutrição de crianças e adultos em Timor‐Leste através de
intervenções sustentáveis, abrangentes, coordenadas e assentes em dados
concretos. O programa opera em 4 municípios: Ainaro, Ermera, Liquiçá e
Manatuto, prestando apoio ao programa de merendas escolares em todos os
estabelecimentos de ensino pré‐primário e primário (440 escolas), bem como
prestando apoio a nível de saúde comunitária, alfabetização dos alunos e gestão
escolar em metade destas escolas e comunidades circundantes (220), incidindo
nas escolas mais rurais e remotas.
A parceria da Austrália com o Ministério da Educação, Juventude e Desporto
(MEJD) melhora as práticas de ensino na sala de aula (no ensino básico) por via de
uma combinação de formação e acompanhamento próximos com o uso
atempado de dados concretos e feedback. É prestada assistência adicional a nível
de formação de docentes, distribuição de currículos e atividades de alfabetização,
com o intuito de encorajar o desenvolvimento de uma cultura de leitura. O
investimento apoia a expansão do currículo de ensino básico do Ministério, o qual
inclui práticas de ensino centradas na criança.
O Programa de Bolsas Australianas dá oportunidades a timorenses de ambos os
sexos para adquirirem qualificações de nível superior em universidades
australianas
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data
0
12.098
13.544
5.886
0
0

0

5.251

5.836

6.182

0

0

0

4.487

4.416

3.488

2.239

0

1.582

3.629

4.277

0

0

0

417

3.345

3.421

3.421

1.711

1.711

Título dos Projetos em apoio
ao Ministério da Educação,
Juventude e Desporto

HANDS: Halimar, Aprende,
Deskobre; Susesu: Apoio ao
Ensino Pré‐Primário
Envelope Financeiro ‐ Setor
da Educação

Ensino Básico

PDs

Nova Zelândia

Camões ‐
Instituto de
Cooperação e
da Língua
UNICEF, com
fundos da
Nova Zelândia

Programa de
Desenvolvimento de Mão‐de‐
Obra

Austrália

Parceria Austrália ‐ Timor‐
Leste para o Desenvolvimento
Humano ‐ Outros
(Multissetorial)

Austrália

Descrição dos Projetos

O HANDS é um programa quinquenal desenvolvido em consulta estreita com o
Ministério da Educação de Timor‐Leste, visando apoiar as atividades planeadas
deste a nível do desenvolvimento do ensino pré‐primário.
Não foi fornecida qualquer descrição

O programa de Ensino Básico ajuda o Ministério da Educação a fortalecer um
ensino básico de qualidade através de uma abordagem em três frentes: a)
melhoria das capacidades a nível central, regional, distrital e escolar; b) apoio a
intervenções piloto com vista a políticas e processos de planeamento informados;
c) construção de sistemas sustentáveis através de Escolas Amigas das Crianças
(EAC), desenvolvimento e implementação de um currículo para o ensino básico,
inclusão de todas as crianças e alargamento das equivalências e do ensino com
base em competências de vida para os jovens fora da escola.
Esta atividade tem três componentes principais: 1) Programa de Desenvolvimento
de Qualificações (PDQ), dividido em três subcomponentes: a. Desenvolvimento de
Qualificações: Será dada ênfase ao apoio ao desenvolvimento de qualificações de
qualidade no setor do turismo e hotelaria, especialmente entre as mulheres,
sendo também prestado apoio à melhoria do envolvimento com o setor privado;
b. Emprego: O foco incidirá na melhoria do acesso dos jovens ao mercado de
trabalho e no alargamento das oportunidades a nível internacional. Serão
apoiados vários componentes, incluindo o Programa de Trabalhadores Sazonais,
as subcomissões industriais e o teste de um programa de estágios; c. Apoio
institucional: Será prestado apoio específico em termos de capacitação, com
destaque para sistemas de informações e planeamento sobre o mercado de
trabalho. Isto incluirá igualmente o desenvolvimento de uma estratégia por parte
da SEPFOPE relativa a deficiência e género. 2). O Programa de Língua Inglesa
pretende melhorar a qualidade do ensino do inglês nas escolas e universidades de
Timor‐Leste, em especial apoiando a UNTL no estabelecimento do Centro de
Língua Inglesa (CLI).
Através da PDH a Austrália presta apoio técnico a congéneres governamentais e
financiamento e aconselhamento de base a organizações de pessoas com
deficiência, com o objetivo de fomentar a liderança e a voz de pessoas com
deficiência, bem como de melhorar a prestação de serviços. A PDH presta ainda
pareceres técnicos ao governo e aos seus parceiros sobre questões de igualdade
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data
724
1.349
0
0
0
0

0

1.123

1.177

0

0

0

429

719

0

0

0

0

557

682

0

0

0

0

264

605

499

0

0

0

Título dos Projetos em apoio
ao Ministério da Educação,
Juventude e Desporto

PDs

Melhoria da Qualidade do
Ensino ‐ KAPPE
P150515/TF0A2615:

BM com a
Nova Zelândia

SSR e ESA para os jovens

UNFPA

Bolsas de Estudo – Projeto
Global

Camões ‐
Instituto de
Cooperação e
da Língua
ONU
Mulheres,
com fundos
da Coreia e da
Austrália
PAM

Procura de soluções para
eliminar a violência contra
mulheres e raparigas na Ásia
e no Pacífico
Prestação de conhecimentos
especializados para o
desenvolvimento de um
sistema eficaz e efetivo de
gestão de cadeias de
fornecimento para o governo
(atividade de categoria 9)

Descrição dos Projetos

de género e de emancipação de mulheres e raparigas, com incidência na saúde,
educação e proteção social.
O objetivo de desenvolvimento do programa (ODP) é fortalecer a capacidade de
Timor‐Leste para melhorar a qualidade dos cenários de ensino‐aprendizagem no
ensino pré‐primário (e possivelmente nos primeiros anos do ensino primário), por
via do aumento das qualificações dos docentes em resultado do acesso a um
programa de ensino superior lecionado por formadores bem preparados.
Apoiar esforços de Educação Sexual Abrangente dentro e fora dos ambientes
escolares.
Projeto provisório, cujos montantes terão de ser discriminados pelos projetos
setoriais das bolsas de estudo.

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data

273

584

0

0

0

0

17

504

0

0

0

0

0

371

371

0

0

0

Não foi fornecida qualquer descrição.

8

139

0

0

0

0

O Plano Estratégico Nacional apoia a visão do Governo para Timor‐Leste e
contribui para o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 a 2030 e para o
Roteiro dos ODSs do Governo com vista à implementação da Agenda 2030, ao
mesmo tempo que apoia estratégias setoriais e planos ministeriais de ação. O
Plano Estratégico Nacional dá seguimento à decisão do Governo de Timor‐Leste
de colocar as pessoas no centro da fase inicial do seu roteiro para concretizar os
ODSs, incluindo pondo fim à fome e a todas as formas de má nutrição e
estabelecendo sistemas de alimentos sustentáveis, ao mesmo tempo que se
reconhece o impacto que isto tem para a prosperidade, o planeta e a paz. Haverá
dois resultados estratégicos principais. Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM
contribuirá para os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável durante todo o ano, tal
como previsto no Plano de Ação do Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional
sobre Nutrição e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O
objetivo global é erradicar a fome e a má nutrição em Timor‐Leste até 2025,
contribuindo para a concretização do alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado
Estratégico 2 visa desenvolver a capacidade do governo em ministérios essenciais
em áreas específicas nas quais o PAM possui uma vantagem competitiva,
nomeadamente monitorização e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos

6

29

0

0

0

0
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Título dos Projetos em apoio
ao Ministério da Educação,
Juventude e Desporto

PDs

TLS‐SN_2015‐2019_WPS
(Emancipação para a
Mudança – Redução da
violência e da discriminação
contra mulheres e crianças
com deficiência em Timor‐
Leste) UNPRPD – Fundo de
Deficiência

ONU
Mulheres

Análise da Despesa Pública
em Timor‐Leste: Educação e
Saúde (P170252)

BM

Melhoria da Qualidade do
Ensino ‐ EGRA ‐
P150515/TF019382:

BM, com
fundos da
Austrália

Construção de Edifício Central
de Escola Primária no Suco de
Manusae, Posto
Administrativo de Hatulia,
Município de Ermera

Japão

Construção de Salas de Aula e
Dormitórios na ESTV Claret no
Suco de Maudemo, Posto
Administrativo de Tilomar,
Município de Covalima

Japão

Descrição dos Projetos

(GCF) e prestação de serviços a nível municipal. Este Resultado Estratégico
contribui para o alvo 17.9 dos ODSs.
O projeto de emancipação pela mudança é um projeto conjunto das Nações
Unidas em Timor‐Leste, com o intuito de melhorar os direitos de pessoas com
deficiência, de modo a poderem viver livres de discriminação e violência.
Pretende igualmente conseguir igualdade de direitos para mulheres e raparigas
com deficiência, as quais se debatem com diversas formas de discriminação. O
projeto pretende estabelecer parcerias com Organizações de Pessoas com
Deficiência (OPDs), o Governo e a sociedade civil, a fim de reduzir as atitudes
nocivas que perpetuam a tolerância da discriminação com base no género contra
pessoas com deficiência, assim como de reforçar as capacidades dos prestadores
de serviços de modo a conseguirem prestar serviços coordenados, inclusivos e
acessíveis. Esta ação visará sobretudo o Ministério da Solidariedade Social (MSS),
o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e a Magistratura.
Esta atividade engloba a produção de uma Análise da Despesa Pública (ADP) que
servirá para informar as decisões governamentais no que se refere à priorização
estratégica e à alocação de recursos nos setores da educação e da saúde (no
contexto da preparação do Orçamento do Estado), com a finalidade de melhorar
a prestação de serviços e os resultados de desenvolvimento humano.
O projeto visa avaliar as concretizações de aprendizagem por parte dos alunos
nos primeiros anos de escolaridade no que toca à leitura e à matemática, bem
como apoiar a formação de docentes na gestão de turmas numerosas, alunos de
diversos níveis de escolaridade na mesma sala de aula e ensino nas línguas
maternas.
De modo a melhorar o ambiente educacional e sanitário dos alunos do ensino
primário no Suco de Manusae, Posto Administrativo de Hatulia, Município de
Ermera, este projeto irá demolir o edifício escolar e retretes existentes e construir
um novo edifício escolar segundo os padrões do MEJD (detalhe: 3 salas de aula
com 3 quadros negros e 6 quadros de alfinetes, casa de banho para rapazes (três
urinóis, duas retretes e um lavatório) e casa de banho para raparigas (três
retretes e dois lavatórios), com uma área total de 277,42m2).
Este projeto irá construir salas de aula adicionais no 2.º andar do edifício escolar
(duas salas de aula e escadas, com ligação à eletricidade), assim como um
dormitório de dois andares para alunos (quatro quartos e escadas, com uma área
de 137,88m2) na ESTV Claret no Suco de Maudemo, Posto Administrativo de
Tilomar, Município de Covalima.

19

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data

9

20

0

0

0

0

7

14

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

91

0

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio
ao Ministério da Educação,
Juventude e Desporto

PDs

Construção de Edifício de
Escola Primária no Suco de
Daudere, Posto
Administrativo de Lautém,
Município de Lautém

Japão

Construção de edifício de
escola primária no Suco de
Lissadila, Posto
Administrativo de Maubara,
Município de Liquiçá
Construção de dormitório
feminino no Suco de Costa,
Posto Administrativo de
Pante‐Macassar, Região
Administrativa Especial de
Oecusse – Ambeno

Japão

Melhoria de Hábitos de
Nutrição e Alimentação
através da disseminação do
projeto "Furikake"

Japão

Construção de edifício de
escola primária no Suco de
Ainaro, Posto Administrativo
de Ainaro, Município de
Ainaro

Japão

Japão

Descrição dos Projetos

Este projeto irá construir um edifício escolar permanente segundo os padrões do
MEJD (detalhe: três salas de aula, cinco retretes, três urinóis, quatro lavatórios,
com uma área de 254,54m2) na Escola Primária no Suco de Daudere, Posto
Administrativo de Lautém, Município de Lautém. Irá ainda providenciar um
quadro negro e dois quadros de alfinetes para cada sala de aulas (total de três
quadros negros e seis quadros de alfinetes) e instalar um tanque de água
(4.000L).
Este projeto irá demolir retretes e construir um novo edifício escolar segundo os
padrões do MEJD (detalhe: três salas de aula, cinco retretes, três urinóis, quatro
lavatórios, com uma área de 277,42m2). Irá ainda providenciar um quadro negro e
dois quadros de alfinetes para cada sala de aulas (total de três quadros negros e
seis quadros de alfinetes) e instalar um tanque de água (3.000L).
Este projeto irá construir um dormitório feminino (detalhe: dois quartos de
dormir, uma sala de estudo, cantina, sala de reuniões, cozinha, armazém, dois
quartos principais com casas de banho, espaço de convívio, quatro retretes, sala
de lavar roupa e varanda, com uma área de 342m2) no Suco de Costa, Posto
Administrativo de Pante‐Macassar, Região Administrativa Especial de Oecusse‐
Ambeno. Este dormitório contará ainda com dois tanques de água, três tanques
sépticos, 36 cadeiras e quatro secretárias.
Este projeto tem a duração de três anos, indo de 2019 a 2021. No seu primeiro
ano o PARCIC construiu um centro de processamento de Furikake no Suco de
Biqueli, Posto Administrativo de Ataúro, Município de Díli. O objetivo é produzir
‘Furikake’, um alimento nutritivo composto por peixe seco, moringa, sésamo,
açafrão‐da‐terra e galanga. O Furikake é um condimento seco que deve ser
colocado por cima de arroz cozinhado. No segundo ano (o ano corrente),
membros do sexo feminino da Cooperativa BIATA produzirão Furikake no centro
indicado para ser distribuído comercialmente em Díli e para ser introduzido em
escolas, de modo a apoiar o programa de merendas escolares no Município de
Díli. Para lá de educação sobre nutrição, ao longo dos 3 anos o projeto fará a
promoção nacional de produtos locais, por via das redes sociais e da televisão,
como sendo alimentos nutritivos.
De modo a melhorar o ambiente educacional e sanitário dos alunos do ensino
primário na escola primária de Builico no Suco de Ainaro, Posto Administrativo de
Ainaro, Município de Ainaro, este projeto irá demolir um dos edifícios escolares
existentes e construir um novo edifício escolar segundo os padrões do MEJD
(detalhe: 3 salas de aula com 3 quadros negros e 6 quadros de alfinetes, casa de
banho para rapazes (três urinóis e duas retretes), casa de banho para raparigas
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data
91
0
0
0
0
0

91

0

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

143

0

149

110

0

0

92

0

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio
ao Ministério da Educação,
Juventude e Desporto

Construção de edifício de
escola primária no Suco de
Orlalan, Posto Administrativo
de Laclubar, Município de
Manatuto

PDs

Descrição dos Projetos

(três retretes), 1 retrete unissexo, 3 lavatórios e 1 tanque de água (4.000L), com
uma área total de 277,42m2).
Este projeto irá construir um edifício escolar permanente segundo os padrões do
MEJD (detalhe: três salas de aula, cinco retretes, três urinóis, três lavatórios, com
uma área de 254,54m2) na Escola Primária no Suco de Orlalan, Posto
Administrativo de Laclubar, Município de Manatuto. Irá ainda providenciar um
quadro negro e dois quadros de alfinetes para cada sala de aulas (total de três
quadros negros e seis quadros de alfinetes) e instalar um tanque de água
(4.000L).

Japão

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data

91

0

0

0

0

0

5.027

34.955

33.694

19.088

3.950

1.710

4.1.2 Ministério da Saúde
Está previsto que o Ministério da Saúde receba 33,1 milhões de dólares em 2020. O maior contribuidor nesta área é o Governo da
Austrália, com 10,8 milhões de dólares através da Parceria Austrália – Timor-Leste para o Desenvolvimento Humano e do programa
TOMAK – Agricultura para a Prosperidade. Devido ao COVID-19 o Ministério da Saúde tornou-se uma instituição essencial para a
resposta do Governo. Os parceiros de desenvolvimento têm vindo a prestar assistência adicional ao Ministério da Saúde, injetando novo
financiamento em programas existentes ou iniciando fluxos completamente novos de apoio. Para lá disto, prevê-se que o Ministério da
Saúde vá beneficiar do Programa da União Europeia de Apoio Direto ao Orçamento, destinado à nutrição, no valor de aproximadamente
1,4 milhões de dólares. Este valor não está incluído na tabela seguinte, em virtude de já estar incluído no Orçamento de Estado.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Parceria Austrália ‐ Timor‐Leste Austrália
para o Desenvolvimento
Humano ‐ Setor da Saúde

Descrição dos Projetos

A parceria da Austrália com o MS apoia a prestação de cuidados de saúde primária
de qualidade e inclusivos através do desenvolvimento da capacidade dos
prestadores de serviços na linha da frente (parteiras, médicos) para prestarem
cuidados de saúde inclusivos nos seus estabelecimentos de saúde relevantes;
prestarem serviços de planeamento familiar e educação sobre saúde sexual e
reprodutiva (SSR); criarem procura por serviços de saúde materna e infantil através
do programa Liga Inan e de um modelo de monitorização da saúde assente nas
comunidades; criarem um serviço de ambulância de qualidade e plenamente
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
3.994
9.159
5.702
0
0
0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Descrição dos Projetos

funcional, capaz de prestar serviços de saúde de emergência a todos os timorenses,
incluindo pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis dentro da
comunidade e facilitarem cuidados de saúde inclusivos por via de apoio a serviços de
saúde mental e atividades de saúde inclusivas de pessoas com deficiência.
Prioridade Estratégica 1: 2020‐ OMS
Reforço da Cobertura Universal de Saúde (CUS): 1). Sistemas de saúde reforçados,
21 PLANO DE TRABALHO DE
em apoio a uma cobertura universal de saúde sem problemas financeiros, incluindo
ATIVIDADE TLS SP‐1 Cobertura
equidade de acesso com base no género, idade, rendimentos e deficiência; 2)
Universal de Saúde (CUS)
Capital humano melhorado durante o curso da vida; 3) Doenças não‐transmissíveis
evitadas, tratadas, geridas e com os seus fatores de risco controlados, ao mesmo
tempo que a saúde mental é considerada uma prioridade e é reforçada; 4).
Eliminação e erradicação aceleradas de doenças transmissíveis de impacto elevado;
5). Diminuição da resistência antimicrobiana.
Sobrevivência e
UNICEF com A UNICEF apoia o Ministério da Saúde na implementação do Pacote de Serviços
Desenvolvimento Infantil
fundos da
Básicos, em linha com o Plano Estratégico Nacional para o Setor da Saúde. Este
UNICEF, UE e consiste num conjunto integrado de intervenções ao nível da saúde e nutrição,
Japão
visando crianças até cinco anos e mulheres em idade reprodutiva. O programa
incidiu em três projetos principais: (1) O projeto de Saúde Materna e Infantil (SMI)
pretende aumentar a cobertura de cuidados de saúde materna e infantil por via do
alargamento do Programa de Vacinação, de uma Campanha Multi‐Antigénica, de
Cuidados Essenciais para Recém‐Nascidos e Gestão Comunitária de Casos, Cuidados
Básicos de Emergência Obstétrica e Gestão Integrada de Doenças Infantis. (2) O
projeto de nutrição dá resposta aos desafios de subnutrição enfrentados por
crianças e mulheres timorenses. O projeto visa melhorar a situação nutricional das
crianças através da implementação da Gestão Comunitária de Má Nutrição Aguda,
Melhoria da Alimentação de Bebés e Crianças Pequenas, Suplementos de Vitamina
A, Iodização Universal do Sal (UIS) e Suplementos com Micronutrientes em Pó. (3) O
projeto de VIH/SIDA apoia a Prevenção da Transmissão do VIH/SIDA de Mães para
Filhos por via do desenvolvimento de diretivas e protocolos técnicos e operacionais,
provisão de serviços de Prevenção da Transmissão de Pais para Filhos integrados no
programa de SMI e serviços voluntários e confidenciais de aconselhamento e teste.
Categoria 4 (Sistemas de
OMS
Categoria 4 (Sistemas de Saúde); 4.1 Políticas, Estratégias e Planeamento Nacionais
Saúde); 4.1 Políticas, Estratégias
de Saúde; 4.2 Serviços de Saúde Integrados Centrados nas Pessoas; 4.3 Acesso a
e Planeamento Nacionais de
Medicamentos e Tecnologias de Saúde; 4.4 Informações sobre o Sistema de Saúde /
Saúde; 4.2 Serviços de Saúde
Estudo sobre Saúde.
Integrados Centrados nas
Pessoas; 4.3 Acesso a
Medicamentos e Tecnologias de
Saúde; 4.4 Informações sobre o
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

489

3.046

2.774

2.913

3.058

3.211

1.112

2.558

0

0

0

0

0

1.845

1.845

1.845

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

Sistema de Saúde / Estudo
sobre Saúde
TLS‐M‐MS – Alargamento de
uma abordagem integrada e
abrangente ao controlo da
malária na República
Democrática de Timor‐Leste
Programa HATUTAN de
Educação e Nutrição (o
beneficiário é o Ministério da
Educação)

Reforço da Saúde Básica da
USAID
Categoria 1: Doenças
Transmissíveis:
1.1. VIH/SIDA; 1.2. TB; 1.3.
Malária; 1.4. Doenças Tropicais
Negligenciadas; 1.5. Programa
Alargado de Vacinação /
Doenças Evitáveis através de
Vacinas)
TMP‐708‐G04‐T – Redução da
Incidência de Tuberculose na
República Democrática de
Timor‐Leste

PDs

Descrição dos Projetos

Fundo Global
de Combate à
SIDA,
Tuberculose
e Malária
EUA

As abordagens do programa assentam nas diretivas do Plano Estratégico Nacional
para a Eliminação da Malária entre 2017 e 2021. Os 3 principais objetivos do
programa são: ‐ Interromper a transmissão da malária indígena; ‐ Manter
mortalidade zero em relação à malária indígena; ‐ Evitar o reaparecimento da
malária em distritos onde já se interrompeu a transmissão da malária indígena.
Programa HATUTAN de Educação e Nutrição: O Programa Internacional McGovern‐
Dole de Educação e Nutrição Infantil, financiado pelo Departamento de Agricultura
dos EUA, é um programa quinquenal que visa melhorar a literacia, aprendizagem,
saúde e nutrição de crianças e adultos em Timor‐Leste através de intervenções
sustentáveis, abrangentes, coordenadas e assentes em dados concretos. O
programa opera em 4 municípios: Ainaro, Ermera, Liquiçá e Manatuto, prestando
apoio ao programa de merendas escolares em todos os estabelecimentos de ensino
pré‐primário e primário (440 escolas), bem como prestando apoio a nível de saúde
comunitária, alfabetização dos alunos e gestão escolar em metade destas escolas e
comunidades circundantes (220), incidindo nas escolas mais rurais e remotas.
Melhorar a implementação de políticas e programas do Governo de Timor‐Leste
para prestar serviços públicos essenciais, especificamente no Setor da Saúde.
Categoria 1: Doenças Transmissíveis:
1.1. VIH/SIDA; 1.2. TB; 1.3. Malária; 1.4. Doenças Tropicais Negligenciadas; 1.5.
Programa Alargado de Vacinação / Doenças Evitáveis através de Vacinas)

USAID
OMS

Fundo Global
de Combate à
SIDA,
Tuberculose
e Malária

Uma iniciativa importante durante a TFM foi o desenvolvimento do Plano
Estratégico Nacional (PEN) de Controlo da Tuberculose, abrangendo o período de
2015 a 2020, em alinhamento com a “Estratégia pelo Fim da Tuberculose” da OMS
Global. Este PEN revisto visa dar resposta aos desafios identificados a nível do
controlo da tuberculose durante a Missão de Monitorização Conjunta (MMC) em
2013. Destaca uma abordagem em várias frentes para dar resposta à atual situação
epidemiológica, abrangendo questões básicas de DOTS, TB‐VIH, MDR‐TB e
envolvimento dos intervenientes no país. Mais especificamente, existem várias
intervenções estratégicas sob cinco objetivos específicos a nível da tuberculose
propostos em Timor‐Leste. O objetivo específico e a intervenção estratégica no
período de NFM está alinhada com o PEN revisto.
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

0

1.661

0

0

0

0

0

1.471

1.448

1.144

734

0

557

1.411

0

0

0

0

0

1.270

1.270

1.270

0

0

0

1.196

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

Resposta de Emergência ao
COVID‐19 em Timor‐Leste ‐
CSO‐LA/2020/416‐359

PDs

Descrição dos Projetos

UE

O objetivo global desta atribuição direta é reforçar a capacidade da sociedade civil
para apoiar os cidadãos mais vulneráveis e economicamente desfavorecidos, em
resposta à emergência global do COVID‐19. A proposta precisa cobrir os três
objetivos da atribuição direta, nomeadamente: (1) Reforçar e apoiar o Setor da
Saúde público e privado de Timor‐Leste; (2) Mitigar o impacto dos efeitos sobre a
economia provocados pela crise do COVID‐19; (3) Mitigar os impactos sociais sobre a
população.
TOMAK – Prosperidade através Austrália
O TOMAK é o principal programa da Austrália para o desenvolvimento rural em
da Agricultura (Timor‐Leste)
Timor‐Leste, dando continuidade aos programas anteriores que criaram um
envolvimento profundo com comunidades rurais. O programa está atualmente a
funcionar em 66 sucos, espalhados por 3 municípios (Baucau, Bobonaro e
Viqueque), com os objetivos principais de melhorar a segurança alimentar e a
nutrição dos agregados, bem como de ajudar famílias rurais a entrarem em
mercados agrícolas lucrativos. O TOMAK arrancou em junho de 2016 e decorrerá por
um período inicial de cinco anos, havendo a possibilidade de ser alargado por mais
cinco anos, até 2026.
Pilar Corporativo 4
OMS
A OMS será mais efetiva e eficiente, de modo a melhor ajudar os países. Isto incluirá:
1) Reforço da liderança, governação, gestão e defesa da saúde; 2) Melhoria da
gestão de recursos financeiros, humanos e administrativos, com vista a um uso
transparente e eficaz dos recursos e a uma prestação efetiva de resultados; 3)
Reforço da capacidade nacional a nível de dados e inovação
TLS‐H‐MS ‐ Resposta alargada e Fundo Global Este programa (uma reprogramação) foi concebido para dar continuidade a estas
abrangente ao VIH/SIDA em
de Combate à atividades e aumentar a cobertura de serviços em todos os aspetos da prevenção,
Timor‐Leste
SIDA,
teste e tratamento do VIH. Foram identificadas lacunas no programa atual através
Tuberculose de consultas nacionais com uma vasta gama de grupos populacionais, serviços
e Malária
governamentais e parceiros de desenvolvimento. As prioridades para colmatar as
lacunas identificadas foram continuar e alargar: Programas de prevenção para
homens que têm sexo com homens e com pessoas transgénero; Programa de
prevenção para trabalhadoras do sexo e seus clientes; Programa de prevenção para
outras populações vulneráveis, como sejam prisioneiros, guardas prisionais e pessoal
uniformizado; Tratamento, cuidados e apoio a adultos e crianças; Colaboração a
nível do VIH/TB.
Parceria Austrália ‐ Timor‐Leste Austrália
Através da PDH a Austrália presta apoio técnico a congéneres governamentais e
para o Desenvolvimento
financiamento e aconselhamento de base a organizações de pessoas com
Humano ‐ Outros
deficiência, com o objetivo de fomentar a liderança e a voz de pessoas com
(Multissetorial)
deficiência, bem como de melhorar a prestação de serviços. A PDH presta ainda
pareceres técnicos ao governo e aos seus parceiros sobre questões de igualdade de
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
1.052
283
0
0
0

459

1.007

1.069

0

0

0

244

804

847

889

933

1.050

0

759

0

0

0

0

264

605

499

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Capacitação sobre Diagnósticos KOICA
e Administração da Tuberculose
em Timor‐Leste
Equipa médica chinesa

China

Deteção e Gestão de Casos
Ativos de Tuberculose em
Timor‐Leste com Base na
Comunidade. MA.0472

OIM

Prioridade Estratégica 3: 2020‐
21 PLANO DE TRABALHO DE
ATIVIDADE TLS SP‐3

OMS

Provisão de alimentos nutritivos PAM
e sensibilização através da
alteração dos comportamentos
sociais relativamente a crianças
até 5 anos, raparigas
adolescentes e mulheres
grávidas e a amamentar, assim
como a outros indivíduos
visados (atividade de categoria
6)

Descrição dos Projetos

género e de emancipação de mulheres e raparigas, com incidência na saúde,
educação e proteção social.
Este projeto pretende aumentar a velocidade do diagnóstico de pacientes de
tuberculose, prestando o serviço à comunidade ao mesmo tempo que se presta o
serviço técnico ao Programa Nacional da Tuberculose (PNT), a fim de melhorar o
sistema de administração da tuberculose.
A pedido do governo timorense, o governo chinês tem vindo desde 2004 a enviar
consecutivamente 7 Equipas Médicas Chinesas, cada uma com 12 membros, para
trabalhar em Timor‐Leste. Cada equipa trabalhou durante dois anos, sobretudo no
Hospital Nacional Guido Valadares. Os direitos e obrigações de ambas as partes
estão definidos nos protocolos assinados. O governo chinês encoraja os médicos da
Equipa Médica Chinesa a cooperar e a realizar intercâmbios académicos com os seus
congéneres timorenses, bem como a participar em ações de formação de recursos
humanos e em clínicas gratuitas organizadas pelo lado timorense.
O objetivo do projeto é contribuir para a redução da epidemia de tuberculose, em
linha com a estratégia nacional de Erradicação da Tuberculose por via do aumento
de acesso a diagnósticos de tuberculose em populações remotas através de testes
sistemáticos utilizando uma clínica móvel. O projeto tem dois resultados 1) Aumento
da deteção de casos em populações afetadas pela tuberculose; e 2) Melhoria da
capacidade dos profissionais de saúde e dos voluntários comunitários. O projeto
pretende testar de forma sintomática 148.838 pessoas e identificar pelo menos
1.133 casos de todas as formas, através da localização de casos ativos. O projeto
servirá igualmente para melhorar a capacidade dos profissionais de saúde e da PSF
para melhorar a deteção de casos de tuberculose.
Cidadãos com melhores níveis de saúde e bem‐estar: Resposta aos impactos sobre a
saúde provocados pelas alterações climáticas, riscos ambientais e outros fatores
determinantes para a saúde, incluindo em pequenos estados insulares em
desenvolvimento e outros cenários vulneráveis.
Haverá dois resultados estratégicos principais. Segundo o Resultado Estratégico 1, o
PAM contribuirá para os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável durante todo o ano, tal como
previsto no Plano de Ação do Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre
Nutrição e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo
global é erradicar a fome e a má nutrição em Timor‐Leste até 2025, contribuindo
para a concretização do alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa
desenvolver a capacidade do governo em ministérios essenciais em áreas específicas
nas quais o PAM possui uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
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0

600

1.326

1.328

0

0

0

600

600

0

0

0

15

600
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700

0

0

105

581

541

568

596

626

65

500

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Prestação de assistência e
PAM
elementos técnicos ao governo
e a parceiros para melhorar a
eficiência de programas e redes
de segurança nacionais
(atividade de categoria 9)

Prioridade Estratégica 2: 2020‐
21 PLANO DE TRABALHO DE
ATIVIDADE TLS SP‐2
Emergências de Saúde
SSR integrada

OMS

Descrição dos Projetos

e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e prestação de serviços a
nível municipal. Este Resultado Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs.
Haverá dois resultados estratégicos principais. Segundo o Resultado Estratégico 1, o
PAM contribuirá para os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável durante todo o ano, tal como
previsto no Plano de Ação do Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre
Nutrição e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo
global é erradicar a fome e a má nutrição em Timor‐Leste até 2025, contribuindo
para a concretização do alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa
desenvolver a capacidade do governo em ministérios essenciais em áreas específicas
nas quais o PAM possui uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e prestação de serviços a
nível municipal. Este Resultado Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs.
Pessoas mais bem protegidas contra emergências de saúde: Reforço das
capacidades a nível nacional, regional e global para a proteção das pessoas contra
epidemias e outras emergências de saúde.

UNFPA

Apoiar as instituições governamentais e organizações não‐governamentais
relevantes na implementação do plano de ação nacional sobre VBG.
Prestação de conhecimentos
PAM
Haverá dois resultados estratégicos principais. Segundo o Resultado Estratégico 1, o
técnicos a governo e parceiros
PAM contribuirá para os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a
com vista a uma melhor
alimentos adequados, nutritivos e a bom preço durante todo o ano, tal como
definição de alvos,
previsto no Plano de Ação do Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre
monitorização e análise de
Nutrição e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo
programas (atividade de
global é erradicar a fome e a má nutrição em Timor‐Leste até 2025, contribuindo
categoria 12)
para a concretização do alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa
desenvolver a capacidade do governo em ministérios essenciais em áreas específicas
nas quais o PAM possui uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e prestação de serviços a
nível municipal. Este Resultado Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs.
COVID‐19 (Corona Virus Disease OMS, com
COVID‐19: Preparar a resposta e minimizar o impacto de uma epidemia de COVID‐19
2019)
fundos da
em Timor‐Leste: 1) Reduzir a incidência de doenças graves e fatalidades causadas
USAID, Reino pelo COVID‐19 em Timor‐Leste; 2) Minimizar os impactos socioeconómicos
Unido,
resultantes da ameaça de pandemia.
Alemanha,
Austrália e
OMS
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
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62

461

0

0

0

0

72

381

357

375

394

443

89

358

0

0

0

0

84

357

0

0

0

0

0

330

1,053

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Categoria 3: Promoção da saúde OMS
através de cursos de vida: 3.1
Saúde Reprodutiva, Materna,
de Recém‐Nascidos, Infantil e
de Adolescentes; 3.2
Envelhecimento e Saúde; 3.3
Género, Igualdade e Direitos
Humanos; 3.4 Fatores Sociais
Determinadores da Saúde; 3.5
Saúde e Ambiente
Prestação de conhecimentos
PAM
técnicos para o
desenvolvimento de um sistema
eficiente e efetivo de gestão da
cadeia de fornecimentos para o
governo (atividade de categoria
9)

Resposta de Timor‐Leste ao
COVID‐19 – Apoio ao
Aprovisionamento de
Equipamento de Laboratório
(COVID‐LAB)

OIM, com
fundos da
KOICA

PIP (Quadro de Preparação para OMS
uma Pandemia de Gripe)

Descrição dos Projetos

Categoria 3: Promoção da saúde através de cursos de vida: 3.1 Saúde Reprodutiva,
Materna, de Recém‐Nascidos, Infantil e de Adolescentes; 3.2 Envelhecimento e
Saúde; 3.3 Género, Igualdade e Direitos Humanos; 3.4 Fatores Sociais
Determinadores da Saúde; 3.5 Saúde e Ambiente

Haverá dois resultados estratégicos principais. Segundo o Resultado Estratégico 1, o
PAM contribuirá para os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a
alimentos adequados, nutritivos e a bom preço durante todo o ano, tal como
previsto no Plano de Ação do Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre
Nutrição e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo
global é erradicar a fome e a má nutrição em Timor‐Leste até 2025, contribuindo
para a concretização do alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa
desenvolver a capacidade do governo em ministérios essenciais em áreas específicas
nas quais o PAM possui uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e prestação de serviços a
nível municipal. Este Resultado Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs.
Este projeto pretende contribuir para mitigar a transmissão do COVID‐19 em Timor‐
Leste. Partindo do atual ‘Deteção e Gestão de Casos Ativos de Tuberculose em
Timor‐Leste com Base na Comunidade’, da OIM, o projeto visa melhorar a deteção
de casos de COVID‐19 em Timor‐Leste através do reforço do sistema nacional de
laboratórios para responder ao surto. O projeto assegurará que o Laboratório
Nacional de Saúde (LNS) possui todos os equipamentos necessários para melhorar a
identificação do COVID‐19, bem como para estabelecer ações imediatas definidas
que ajudarão Timor‐Leste a manter a capacidade nacional de testagem, por via do
fornecimento eficiente e atempado dos equipamentos ao LNS, em coordenação com
a KOICA.
PIP (Quadro de Preparação para uma Pandemia de Gripe): 1). Os laboratórios e
sistemas de vigilância nacionais contribuem para uma avaliação atempada dos riscos
e para a definição de medidas de resposta no caso de uma pandemia de gripe; 2). Os
planos nacionais de preparação para uma pandemia de gripe são atualizados no
contexto de uma preparação contra todos os riscos e da segurança global a nível de
saúde.
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Em milhares de dólares
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0
269
158
158
0
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47
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0

0

0

0

0
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0

0

0

0

11

181

146
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162

182

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

Categoria 2 (Doenças Não
Transmissíveis):
2.1. DNTs (Doenças Não
Transmissíveis); 2.2. Saúde
Mental e Abuso de
Substâncias); 2.3. Violência e
Ferimentos; 2.4. Deficiências e
Reabilitação; 2.5. Nutrição
PPP de Saúde em Timor‐Leste

PDs

OMS

IFC

OIM, com
fundos da
OMS

RSC (Resposta a Surtos e Crises) OMS
Programa de Voluntários
Australianos (PVA)

Categoria 2 (Doenças Não Transmissíveis):

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
173
173
173
0
0

2.1. DNTs (Doenças Não Transmissíveis); 2.2. Saúde Mental e Abuso de Substâncias);
2.3. Violência e Ferimentos; 2.4. Deficiências e Reabilitação; 2.5. Nutrição

Fortalecimento da Resposta
PNUD
Nacional e Municipal ao COVID‐
19 120761
Reforço da Resiliência
USAID
Comunitária em Oecusse

Fortalecimento da resposta ao
Covid‐19 nas comunidades
fronteiriças de Timor‐Leste
(SCRIT‐LBC)‐MP.0462

Descrição dos Projetos

Austrália

Este projeto pretende apoiar o Ministério da Saúde na estruturação e
desenvolvimento de um modelo de PPP para serviços de diagnóstico de saúde em
todo o sistema de cuidados de saúde em Timor‐Leste.
Reforço das capacidades nacionais e municipais a nível de resposta e recuperação do
COVID‐19.
O Projeto de Reforço da Resiliência Comunitária em Oecusse é um projeto
quinquenal (2015 a 2020) que está a ser implementado em Oecusse nas sub‐regiões
de Nitibe, Pasabe, Oesilo e Pante Makasar. Usando uma abordagem integrada e
orientada pela procura, o projeto pretende melhorar o acesso a sistemas de
abastecimento de água e saneamento a nível de famílias e comunidades.
O projeto irá aumentar a capacidade do Governo para monitorizar fluxos migratórios
a fim de detetar casos de COVID‐19 em pontos de entrada nas comunidades
fronteiriças de Timor‐Leste, por meio da ligação entre sistemas nacionais de
vigilância e dados de vigilância de doenças, visando populações de risco, incluindo
comunidades fronteiriças, populações móveis e migrantes. O projeto providenciará
acesso acrescido a informações sobre o COVID‐19 e conduzirá atividades
transfronteiriças de sensibilização a nível de saúde. O projeto irá ainda reforçar a
capacidade do Governo para gerir instalações de quarentena e isolamento
referentes ao COVID‐19, através da provisão de apoio técnico e operacional em
termos de Infeções, Prevenção e Controlo.
Quadro de Respostas de Emergência implementado em situações de emergência e
desastres agudos/imprevistos com consequências ao nível da saúde pública.
O Programa de Voluntários da Austrália dá oportunidades a cidadãos australianos
qualificados para contribuir para o programa de desenvolvimento governamental,
por meio de tarefas que constroem ligações entre pessoas e que capacitam
organizações recipientes em setores como a saúde, educação, desenvolvimento
rural, governação, turismo e justiça. Os voluntários australianos ajudam as
organizações recipientes a conseguir um desenvolvimento efetivo e sustentável, ao
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Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Descrição dos Projetos

mesmo tempo que promovem uma boa imagem da Austrália na região do Indo‐
Pacífico.
Categoria 5 (Prontidão, Vigilância e Resposta): 5.1 Capacidades de Alerta e Resposta;
5.2 Doenças Propensas a Epidemias e Pandemias; 5.3 Riscos de Emergência e Gestão
de Emergências (EPR);

Categoria 5 (Prontidão,
OMS
Vigilância e Resposta): 5.1
Capacidades de Alerta e
Resposta; 5.2 Doenças
Propensas a Epidemias e
Pandemias; 5.3 Riscos de
Emergência e Gestão de
Emergências (EPR);
Política de Segurança, Impacto, FAO, com
A FIRST é um programa de parceria global entre a FAO e a UE com o objetivo de
Resiliência, Sustentabilidade e fundos da UE fortalecer o ambiente propício para segurança a nível de alimentos e nutrição e para
Transformação (FIRST)
agricultura sustentável em países e organizações regionais selecionados, através de
relativamente a Alimentos e
assistência política e apoio de capacitação. Um ambiente sólido e propício para
Nutrição
SANAS significa que os objetivos e considerações de SANAS são incorporados de
forma explícita em políticas setoriais e transversais, quadros de investimento e
quadros programáticos, e que as ações necessárias são adequadas, implementadas e
coordenadas de forma adequada.
ASA Programática de Capital
BM
Esta atividade pretende desenvolver um envolvimento político com o Governo de
Humano em Timor‐Leste
Timor‐Leste a fim de aconselhar em relação ao aumento da efetividade da despesa
(P172706)
no setor social, com o intuito de melhorar a acumulação de capital humano no país.
Esta atividade programática será realizada através de três pilares: Pilar 1: Assistência
técnica multissetorial para a melhoria dos resultados de nutrição em Timor‐Leste: As
atividades principais deverão ser: (i) assistência técnica (AT) para o desenvolvimento
de quadros e questões estratégicos selecionados para a redução do crescimento
atrofiado, (ii) sensibilização dos decisores políticos e intervenientes de alto nível
para a importância dos investimentos no combate à má nutrição, e (iii) reforço do
sistema de M&A. Pilar 2: Assistência técnica e analítica para o reforço do Sistema de
Saúde: Com a finalidade de melhorar o acesso e a qualidade dos serviços prioritários
de saúde pública e nutrição, as atividades principais deverão incluir (i) diagnósticos
sobre engarrafamentos a nível de financiamento e da prestação de serviços de
saúde; (ii) assistência técnica para a melhoria do acesso, qualidade e monitorização
do sistema de saúde. Pilar 3: Fortalecimento de sistemas de proteção social.
TLS‐SN_2015‐2019_WPS
ONU
O projeto de emancipação pela mudança é um projeto conjunto das Nações Unidas
(Emancipação para a Mudança Mulheres
em Timor‐Leste, com o intuito de melhorar os direitos de pessoas com deficiência,
– Redução da violência e da
de modo a poderem viver livres de discriminação e violência. Pretende igualmente
discriminação contra mulheres
conseguir igualdade de direitos para mulheres e raparigas com deficiência, as quais
e crianças com deficiência em
se debatem com diversas formas de discriminação. O projeto pretende estabelecer
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Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Timor‐Leste) UNPRPD – Fundo
de Deficiência

[COVID‐19] Atividades para o
KOICA
apoio à comunidade local por
parte da Associação de Antigos
Elementos da KOICA em Timor‐
Leste
Análise da despesa pública de BM
Timor‐Leste: Educação e Saúde
(P170252)

Melhoria de Hábitos de
Japão
Nutrição e Alimentação através
da disseminação do projeto
"Furikake"

Reabilitação do Centro de
Saúde Pública de Lospalos, no
Suco de Fuiloro, Posto
Administrativo de Lospalos,
Município de Lautém

Japão

Descrição dos Projetos

parcerias com Organizações de Pessoas com Deficiência (OPDs), o Governo e a
sociedade civil, a fim de reduzir as atitudes nocivas que perpetuam a tolerância da
discriminação com base no género contra pessoas com deficiência, assim como de
reforçar as capacidades dos prestadores de serviços de modo a conseguirem prestar
serviços coordenados, inclusivos e acessíveis. Esta ação aponta sobretudo o
Ministério da Solidariedade Social (MSS), o Ministério da Educação, o Ministério da
Saúde e a Magistratura.
(Através do Ministério da Saúde) Provisão de tanques de água e de desinfetantes de
mãos, elaboração de 3 programas televisivos sobre tópicos relacionados com o
COVID‐19, e serviços humanitários, como por exemplo o fornecimento de arroz,
massas e óleos de cozinha a 3 comunidades em Díli.
Esta atividade engloba a produção da uma Análise da Despesa Pública (ADP) com o
intuito de informar as decisões governamentais relativamente à priorização
estratégica e à alocação de recursos nos setores da Educação e da Saúde (no
contexto da preparação do Orçamento de Estado), com o objetivo de melhorar a
prestação de serviços e os resultados a nível de desenvolvimento humano. Em
particular, a atividade dará uma avaliação do quadro macrofiscal a médio prazo,
uma análise geral da despesa pública, uma análise minuciosa da eficiência e
efetividade da despesa pública com educação e saúde, e uma investigação dos
sistemas e instituições relevantes de gestão financeira, visando melhorar o
planeamento, a orçamentação e a despesa.
Este projeto tem a duração de três anos, indo de 2019 a 2021. No seu primeiro ano
o PARCIC construiu um centro de processamento de Furikake no Suco de Biqueli,
Posto Administrativo de Ataúro, Município de Díli. O objetivo é produzir ‘Furikake’,
um alimento nutritivo composto por peixe seco, moringa, sésamo, açafrão‐da‐terra
e galanga. O Furikake é um condimento seco que deve ser colocado por cima de
arroz cozinhado. No segundo ano (o ano corrente), membros do sexo feminino da
Cooperativa BIATA produzirão Furikake no centro indicado para ser distribuído
comercialmente em Díli e para ser introduzido em escolas, de modo a apoiar o
programa de merendas escolares no Município de Díli. Para lá de educação sobre
nutrição, ao longo dos 3 anos o projeto fará a promoção nacional de produtos locais,
por via das redes sociais e da televisão, como sendo alimentos nutritivos.
Este projeto irá reabilitar o Centro de Saúde Pública de Lospalos (detalhes:
Departamento de Emergências (duas salas para médicos, sala de cozinha, sala de
lavandaria, sala de reuniões, sala de radiologia, sala de administração, sala de
emergências, armazém e duas retretes, com uma área de 284m2), Departamento de
Maternidade (sala de espera, sala de parteiras, armazém de documentos, farmácia,

30

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

14

14

0

0

0

0

6

12

4

0

0

0

143

0

149

110

0

0

91

0

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Saúde

PDs

Fortalecimento da Assistência a Japão
Serviços relativamente a
Cuidados de Saúde Primária por
via da Participação Comunitária
nos Postos Administrativos de
Ataúro e Metinaro, incluindo
áreas remotas em Díli.
Total Global

Descrição dos Projetos

sala de partos, sala de hospitalização e duas retretes, com uma área de 198m2) e o
corredor de ligação (29m).
Este projeto visa promover o acesso a cuidados de saúde primária nos Postos
Administrativos de Ataúro e Metinaro, incluindo áreas remotas em Díli. O projeto
contribui certamente para a obtenção de Cobertura Universal de Saúde através da
construção de uma clínica de saúde, da provisão de equipamento de apoio em
Metinaro, da instalação de uma unidade de lancha em Ataúro e da prestação de
formação a profissionais de saúde.

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

388

0

394

316

0

0

8.497

34.395

21.734

12.340

6.019

5.606

4.1.3 Ministério da Agricultura e Pescas
Os investimentos nas áreas produtivas da agricultura e pescas continuarão a ser prioridades para Timor-Leste. Como tal, o Ministério
da Agricultura e Pescas deverá receber 17,9 milhões de dólares em 2020. Os dois maiores investimentos serão o Ai ba Futuru – Projeto
de Parceria para uma Agrossilvicultura Sustentável, financiado pela União Europeia e pela Alemanha, e o TOMAK – Prosperidade
através da Agricultura, financiado pela Austrália.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Agricultura e
Pescas
Ai ba Futuru ‐ Projeto de
Parceria em prol de uma
Agricultura Sustentável (PPAS)

PDs

GIZ, com
fundos da
Alemanha e
UE
TOMAK – Prosperidade através Austrália
da Agricultura (Timor‐Leste)

Descrição dos Projetos

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
Este projeto quinquenal visa 4.000 famílias marginalizadas em 40 sucos selecionados
0
5.010
5.238
4.697
0
0
nos 4 municípios, plantando 3 milhões de árvores em aproximadamente 6.000
hectares de terreno ao longo dos próximos 4 anos. Em 2018‐19 o projeto começou a
trabalhar em 15 destes 40 sucos. O Ai ba Futuru visa plantar 3 milhões de árvores.
O TOMAK é o principal programa da Austrália para o desenvolvimento rural em
1.071
2.349
2.495
0
0
0
Timor‐Leste, dando continuidade aos programas anteriores que criaram um
envolvimento profundo com comunidades rurais. O programa está atualmente a
funcionar em 66 sucos, espalhados por 3 municípios (Baucau, Bobonaro e
Viqueque), com os objetivos principais de melhorar a segurança alimentar e a
nutrição dos agregados, bem como de ajudar famílias rurais a entrarem em
mercados agrícolas lucrativos. O TOMAK arrancou em junho de 2016 e decorrerá por
um período inicial de cinco anos, havendo a possibilidade de ser alargado por mais
cinco anos, até 2026.
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Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Agricultura e
Pescas

PDs

Projeto Avansa Agrikultura da
USAID

USAID

Aumento da resiliência da linha
costeira de Timor‐Leste para
proteger comunidades locais e
os seus modos de vida
(00097253)
Timor‐Leste: Projeto de
Melhoria da Produtividade da
Agricultura Sustentável
(PMPAS) ‐ P155541 ‐ TF0A2869
& TF0A0236

PNUD, com
fundos do
FGMA

BM

Resposta de Emergência a nível BAD, com
de Segurança Alimentar em
fundos da
Timor‐Leste
Resposta a
Catástrofes
na Ásia
Pacífico e do
PNUD

Descrição dos Projetos

O Avansa Agrikultura (avança agricultura) contribuirá para a aceleração do
crescimento económico sustentável e inclusivo no setor da agricultura de Timor‐
Leste. Este projeto faz parte dos esforços da USAID para ajudar Timor‐Leste a tornar‐
se um país mais próspero, saudável e democrático. O Avansa Agrikultura está
desenhado para integrar o crescimento económico com duas Iniciativas
Presidenciais, de modo a conseguir progressos significativos segundo as metas e
objetivos descritos nas Iniciativas Alimentar o Futuro (FTF) e Mudança Climática
Global (GCC), por via de avanços no crescimento liderado pelo setor privado.
Partindo do Desenvolvimento da Agricultura Comunitária (DAC), que terminou no
segundo trimestre do AF de 2015, o Avansa Agrikultura irá apoiar o Ministério da
Agricultura (MAP) de Timor‐Leste na concretização do seu Plano Estratégico (2014 a
2020), através de melhorias a nível da formação e extensão relacionadas com
agricultura, incluindo sistemas de irrigação por gotejamento e a promoção do cultivo
de vegetais de valor elevado enquanto colheitas comerciais.
O objetivo é reforçar a resiliência de comunidades costeiras através da introdução
de abordagens à proteção costeira com base na natureza. As questões das áreas
costeiras são complexas e transversais. Deste modo o projeto emprega uma
abordagem integrada que procurará desenvolver atividades feitas à medida para dar
resposta às necessidades, desafios e prioridades específicos do GTL.
O PMPAS será implementado em quatro bacias hidrográficas, nomeadamente a
bacia hidrográfica de Raumoco (Município de Lautém), a bacia hidrográfica de Be
Lulic (Município de Ainaro), a bacia hidrográfica de Loes Norte (Município de Liquiçá)
e a bacia hidrográfica de Tono (Município de Oecusse). O PMPAS está estruturado
em torno de 5 componentes: Planeamento integrado do desenvolvimento agrícola
em bacias hidrográficas / sub‐bacias hidrográficas; Organização, aconselhamento e
formação a pequenos proprietários; Gestão sustentável de bacias hidrográficas /
sub‐bacias hidrográficas e apoio a grupos de agricultores; Fortalecimento dos
serviços do MAP e das funções de planeamento, programação, coordenação e
monitorização e avaliação; e Gestão e monitorização do projeto.
Apoio ao Governo de Timor‐Leste na resposta à pandemia do coronavírus (COVID‐
19) através da prestação de ajuda alimentar urgente a famílias vulneráveis.
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
770
2.332
0
3.103
0
0

394

1.804

225

0

0

0

613

1.150

7.232

7.232

0

0

0

1.105

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Agricultura e
Pescas

PDs

Projeto de Gestão Sustentável JICA
de Recursos Naturais com Base
nas Comunidades – Fase II

Projeto de Melhoria dos
JICA
Rendimentos dos Agricultores
através do Reforço da Produção
Doméstica de Arroz em Timor‐
Leste
Programa HATUTAN de
EUA
Educação e Nutrição (o
beneficiário é o Ministério da
Educação)

Implementação dos Programas
de Ação Estratégica Regionais
para os Mares de Arafura e
Nacionais (ATSEA‐2) (00110428)
CTR No. 416278 – Programa Rai
Matak (Terras Verdes): Cultivo
de Carbono para Timor‐Leste

PNUD, com
fundos do
FGMA

Monitorização e Avaliação do
Avansa da USAID

USAID

UE

Entidade Supervisora do Projeto BM
de Melhoria da Produção da

Descrição dos Projetos

“Projeto de Gestão Sustentável de Recursos Naturais com Base nas Comunidades
(2010 a 2015)”. Sob este projeto desenvolveu‐se um modelo do mecanismo de
Gestão de Recursos Naturais assente nas Comunidades (GRN‐BC), o qual foi
introduzido em seis (6) sucos nas bacias fluviais de Laclo e Comoro. A fim de alargar
o mecanismo de GRN‐BC, o GTL solicitou ao Governo do Japão a implementação de
cooperação técnica adicional na forma do Projeto para a Promoção e Fortalecimento
da Gestão Sustentável de Recursos Naturais com Base nas Comunidades.
O projeto visa melhorar: 1) a gestão da irrigação; 2) a produtividade do arroz; 3) o
acesso dos agricultores aos mercados; 4) o sistema de compras e a gestão de
armazéns do MCIA

Programa HATUTAN de Educação e Nutrição: O Programa Internacional McGovern‐
Dole de Educação e Nutrição Infantil, financiado pelo Departamento de Agricultura
dos EUA, é um programa quinquenal que visa melhorar a literacia, aprendizagem,
saúde e nutrição de crianças e adultos em Timor‐Leste através de intervenções
sustentáveis, abrangentes, coordenadas e assentes em dados concretos. O
programa opera em 4 municípios: Ainaro, Ermera, Liquiçá e Manatuto, prestando
apoio ao programa de merendas escolares em todos os estabelecimentos de ensino
pré‐primário e primário (440 escolas), bem como prestando apoio a nível de saúde
comunitária, alfabetização dos alunos e gestão escolar em metade destas escolas e
comunidades circundantes (220), incidindo nas escolas mais rurais e remotas.
Não foram fornecidas informações

O programa conduzirá à melhoria da resiliência ao clima por parte dos agricultores
de subsistência em Timor‐Leste, à melhor aplicação de práticas climáticas eficazes
em zonas rurais, como por exemplo a reflorestação, a agrossilvicultura e o cultivo de
carbono com base nas comunidades, ao acesso a serviços financeiros e à melhoria
da igualdade de género a curto e médio prazo nos locais visados.
A finalidade da M&A do Avansa é ajudar com a monitorização do projeto Avansa
Agrikultura, ao mesmo tempo que se conduzem avaliações ao projeto DAC. Estes
esforços irão informar a gestão de projetos e orientar o desenvolvimento de
atividades futuras.
Melhoria sustentável da produtividade agrícola e dos rendimentos de pequenos
agricultores através de: (i) planeamento participativo; (ii) desenvolvimento de
organização de agricultores com fins comerciais; (iii) investimento rural em pequena
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
1.062
0
0
0
0

0

896

307

0

0

0

0

553

544

430

276

0

44

538

588

562

352

0

0

442

0

0

0

0

8

227

0

0

0

0

49

187

34

34

10

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Agricultura e
Pescas

PDs

Descrição dos Projetos

Agricultura Sustentável
(PMPAS) ‐ P155541/TF0A0236
Política de Segurança, Impacto, FAO, com
Resiliência, Sustentabilidade e fundos da UE
Transformação (FIRST)
relativamente a Alimentos e
Nutrição

escala; e (iv) reforço da capacidade do MAP para prestar serviços de assessoria e
extensão direcionados para os agricultores e para o mercado.
A FIRST é um programa de parceria global entre a FAO e a UE com o objetivo de
fortalecer o ambiente propício para segurança a nível de alimentos e nutrição e para
agricultura sustentável (SANAS) em países e organizações regionais selecionados,
através de assistência política. Um ambiente propício para SANAS significa que os
objetivos e considerações de SANAS são explicitamente incorporados em políticas
setoriais e transversais, bem como em quadros de investimento e de programa, e
que as ações necessárias são financiadas, implementadas e coordenadas de forma
adequada. Significa também que as lacunas a nível de género são tratadas de forma
efetiva e que todos os intervenientes relevantes têm a possibilidade de participar
em diálogo inclusivo e assente em dados concretos sobre a governação de questões
de SANAS, trabalhando de forma concertada em todas as etapas do processo
político.
Quinta de Portugal –
Camões ‐
Contribuição para a melhoria da segurança alimentar através do estímulo da
Manutenção
Instituto de diversificação na produção de colheitas comerciais e de melhores práticas agrícolas.
Cooperação e Os objetivos principais são: 1. Reforçar e melhorar as práticas agrícolas e a
da Língua
produtividade dos agricultores locais; 2. Estimular a diversificação na produção de
colheitas de redenção, adaptadas às condições edafoclimáticas das áreas de
produção; 3. Estabelecer novas parcerias e intervenções na área agrícola, com
entidades públicas e instituições internacionais.
TCP: Apoio ao desenvolvimento FAO
O principal foco desta TCP é prestar apoio técnico ao governo com vista ao
e implementação de Silvicultura
fortalecimento de práticas de silvicultura comunitária, através da implementação
Comunitária
piloto de SC em locais selecionados; e da melhoria da capacidade governamental
para expandir a SC no país.
98220 ‐ CORE – Emancipação
ONU
Este projeto utiliza fundos CORE da ONU Mulheres, contribuindo para a
Económica das Mulheres
Mulheres
concretização dos objetivos do Plano Estratégico Nacional para 2015 a 2019. Este
projeto visa apoiar instituições definidas (Maquinaria de mulheres [SEM], Ministério
da Agricultura [MAP], Região Administrativa Especial de Oecusse‐Ambeno (RAEOA),
e Projeto Tasi Mane na Costa Sul) com capacidade para integrar normas e padrões
internacionais sobre emancipação económica das mulheres em legislação, políticas e
planos a nível nacional e local.
TCPF: Avanço da agenda de
FAO
Existe também um reconhecimento cada vez maior no MAP sobre a importância das
GRD/CCA no setor da
relações com base nas comunidades para o desenvolvimento agrícola, gestão de
agricultura
recursos naturais e GRD/CCA em Timor‐Leste. Foram desenvolvidos planos de
Gestão Comunitária de Riscos de Desastres (GCRD) para muitos sucos, com apoio de
parceiros de desenvolvimento e da FAO. Existe porém uma falta séria de capacidade
entre os líderes de suco, poder local e MAP para a implementação destes planos de
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

112

82

0

0

0

0

0

69

72

72

0

0

11

49

229

0

0

0

5

14

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Agricultura e
Pescas

PDs

Descrição dos Projetos

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

GCRD na agricultura. É essencial aumentar a capacidade do MAP e do poder local
com vista à implementação sistemática da GCRD, uma vez que o MAP e a FAO estão
a desenvolver novos programas com o intuito de aumentar a resiliência em Timor‐
Leste. Deste modo o projeto pretende apoiar o Governo no desenvolvimento do
plano de gestão de secas agrícolas e na orientação para a implementação de planos
de GCRD no setor agrícola.
Total Global

3.078

17.876 16.964

16.130

638

0

4.1.4 Ministério das Obras Públicas
Prevê-se que o Ministério das Obras Públicas beneficie de 9,0% de todo o financiamento planeado para 2020. A União Europeia é o
maior doador do Ministério das Obras Públicas, com aproximadamente 7,0 milhões em 2020, sendo seguida de perto pela Austrália, que
contribuiu com 6,3 milhões para o setor.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério das Obras Públicas

PDs

Descrição dos Projetos

Melhoria do Acesso Rural a
Agrossilvicultura (MAR
Agrossilvicultura): Melhoria do
acesso a áreas de
agrossilvicultura

OIT, com
O MAR AGROSSILVICULTURA é um componente de uma parceria em prol de uma
fundos da UE Agrossilvicultura Sustentável entre Timor‐Leste, a UE, a Alemanha e a OIT, que
contribuirá para um desenvolvimento pacífico, inclusivo e sustentável em Timor‐
Leste, por via da melhoria do acesso rural, criação de emprego e oportunidades
económicas e receitas domésticas através do desenvolvimento da agrossilvicultura,
e de uma redução duradoura na insegurança alimentar e na má nutrição em zonas
rurais.
Fase II das Estradas para o
Austrália
O programa Estradas para o Desenvolvimento (R4D) da Austrália visa reforçar a
Desenvolvimento (R4D).
capacidade da Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias (DEPCC)
Programa de Apoio ao R4D
do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC) para
fiscalizar a reabilitação e manutenção de estradas rurais usando empreiteiros
privados. A primeira fase do R4D decorreu entre 2012 e 2016.
G0404‐TIM: PROJETO SETORIAL BAD
O resultado será o MOP proporcionar uma rede rodoviária mais fiável e segura.
DE MELHORIA DA REDE
RODOVIÁRIA (FINANCIAMENTO
ADICIONAL)
G0504: Projeto de reabilitação e BAD, com
Esta ação irá reabilitar e manter 43,8km de estradas distritais em Aipelu‐Bazartete,
manutenção de estradas
fundos da UE Bazartete Tokoluli e Ermera‐Fatubesi.
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
1.242
5.820
933
0
0
0

1.507

4.613

1.297

0

0

0

49

1.941

0

0

0

0

783

1.130

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério das Obras Públicas

PDs

distritais em Timor‐Leste – CA
com o BAD
Parceria Austrália ‐ Timor‐Leste Austrália
para o Desenvolvimento
Humano – Setor de
Saneamento (e Água)
G0258: Projeto de
BAD
Abastecimento de Água em
Capitais de Distrito (Projeto de
Concessão)

Parceria Austrália ‐ Timor‐Leste Austrália
para o Desenvolvimento
Humano ‐ Outros
(Multissetorial)

TA 9495‐TIM: Desenvolvimento
de Políticas e Planeamento para
Investimentos Públicos,
Subprojeto 1
Promoção de bioenergia
sustentável a partir de biomassa
(SBEPB) em Timor‐Leste
(00088130)

BAD

Projeto de Desenvolvimento
Rural em Atsabe para a
Melhoria do Sistema de
Abastecimento de Água
Agrícola no Distrito de Ermera

Japão

PNUD, com
fundos da
KOICA e do
FGMA

Descrição dos Projetos

Através de parceiros da PDH, a Austrália está a apoiar o modelo do MS para
conseguir comunidades sem defecação a céu aberto até 2020‐2021, assim como
melhores comportamentos de saneamento e higiene e melhores serviços de
saneamento para todos até 2030.
O projeto providenciará abastecimento seguro e fiável de água a capitais de distrito
por via da reabilitação e melhoria de sistemas de abastecimento de água em
Manatuto e Pante Macasar, juntamente com ações de sensibilização das
comunidades para a importância da higiene. Um total de 1015 famílias em Manatuto
e 1574 em Pante Macasar têm acesso a um sistema de abastecimento de água
seguro e fiável.
Através da PDH a Austrália presta apoio técnico a congéneres governamentais e
financiamento e aconselhamento de base a organizações de pessoas com
deficiência, com o objetivo de fomentar a liderança e a voz de pessoas com
deficiência, bem como de melhorar a prestação de serviços. A PDH presta ainda
pareceres técnicos ao governo e aos seus parceiros sobre questões de igualdade de
género e de emancipação de mulheres e raparigas, com incidência na saúde,
educação e proteção social.
Este subprojeto de assistência técnica apoiará vários projetos em andamento nos
subsetores de transporte e água e serviços urbanos e projetos subsequentes nos
subsetores de educação, energia, transporte e água e serviços urbanos
O projeto de Promoção de Bioenergia Sustentável a partir de Biomassa (SBEPB) é um
programa de quatro anos que contribui para a redução das emissões de gases de
estufa através da eliminação de barreiras à produção sustentável e à utilização de
recursos de biomassa para apoiar o desenvolvimento económico, ambiental e social
a nível local. O objetivo do Projeto será conseguido através da melhoria da
capacidade de todos os intervenientes relevantes no setor público e privado, do
desenvolvimento de quadros políticos e legais sobre bioenergia com vista à
promoção de eletrodomésticos com eficiência energética e baixo uso de carbono, e
do aumento do número de fogões de cozinha melhorados no país para 20.000.
Serão instalados equipamentos de água em zonas agrícolas e serão ministradas
várias ações de formação destinadas a agricultores, com o intuito de assegurar
atividades agrícolas estáveis e de melhorar os modos de vida em Atsabe e Ermera.
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

452

1.037

1.140

0

0

0

266

907

123

0

0

0

264

605

499

0

0

0

268

852

0

0

0

0

88

239

0

0

0

0

314

0

326

303

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério das Obras Públicas

PDs

(Primeiro Ano 02 Mar 2020 ‐ 31
Jan 2021)
Formação em Mecânica e
Japão
Operação de Veículos de
Grandes Dimensões e Máquinas
de Construção em Timor‐Leste
Total Global

Descrição dos Projetos

No primeiro ano a JDRAC irá formar vinte (20) timorenses com vista a aumentar os
seus conhecimentos e qualificações relativamente à manutenção de camiões e
outros tipos de veículos, em parceria com o Ministério das Obras Públicas e o
Instituto de Gestão de Equipamentos (IGE‐IP).

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

346

0

317

303

0

0

5.348

16.571

4.636

606

0

0

4.1.5 Ministério do Interior
O Ministério do Interior será apoiado por diversos programas, com um valor total superior a 10,0 milhões de dólares. O investimento
mais significativo vem do “Programa de Desenvolvimento da Polícia de Timor-Leste”, uma iniciativa da Austrália que dura há já alguns
anos.”
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério do Interior

PDs

Programa de Desenvolvimento
da Polícia de Timor‐Leste
(PDPTL)
Fase 2 do Programa de
Policiamento Comunitário em
Timor‐Leste
Parceria Austrália ‐ Timor‐Leste
para o Desenvolvimento
Humano – Setor da Proteção
Social
Auxílio Humanitário à Resposta
contra Cheias em Díli, Timor‐
Leste

Austrália

Programa de Cooperação
Técnica Policial – Programa
Global

Portugal

Nova
Zelândia

Descrição dos Projetos

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
Através do Programa de Desenvolvimento da Polícia de Timor‐Leste a Polícia Federal
2.979
7.356
3.920
0
0
0
da Austrália está a ajudar a melhorar as qualificações policiais e os níveis de ensino
no seio da Polícia Nacional de Timor‐Leste (PNTL).
Apoio ao desenvolvimento profissional a longo prazo da PNTL.
1.046
1.924
0
0
0
0

Austrália

A parceria da Austrália com o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão está a
apoiar melhorias em sistemas de proteção social tais como o Bolsa de Mãe e a
pensão por invalidez, através de pareceres técnicos e apoio operacional.

226

518

570

0

0

0

Austrália

A pedido do Governo de Timor‐Leste a Austrália está a prestar auxílio humanitário às
pessoas afetadas pela cheia que atingiu Díli a 13 de março de 2020. Este auxílio está
a ser prestado através da Parceria Humanitária Australiana (a qual inclui a CARE,
Caritas, Oxfam, Plan e World Vision). O apoio inclui materiais de auxílio, materiais de
reconstrução, água potável, saneamento e higiene e mensagens de saúde pública
relacionadas com o COVID‐19.
Cooperação Técnica Policial.

306

325

0

0

0

0

0

212

146

0

0

0
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Título dos Projetos em apoio ao
Ministério do Interior

PDs

Prioridade Estratégica 2: 2020‐ OMS
21 PLANO DE TRABALHO DE
ATIVIDADE TLS SP‐2
Emergências de Saúde
COVID‐19 (Corona Virus Disease OMS, com
2019)
fundos da
USAID, Reino
Unido,
Alemanha,
Austrália e
OMS
98224 ‐ Melhoria da liderança e ONU
da participação das mulheres na Mulheres,
construção estatal e no
com fundos
desenvolvimento em Timor‐
do Japão
Leste

Descrição dos Projetos

Pessoas mais bem protegidas contra emergências de saúde: Reforço das
capacidades a nível nacional, regional e global para a proteção das pessoas contra
epidemias e outras emergências de saúde.

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
35
187
176
185
194
218

COVID‐19: Preparar a resposta e minimizar o impacto de uma epidemia de COVID‐19
em Timor‐Leste: 1) Reduzir a incidência de doenças graves e fatalidades causadas
pelo COVID‐19 em Timor‐Leste; 2) Minimizar os impactos socioeconómicos
resultantes da ameaça de pandemia.

0

170

542

0

0

0

Quinze anos após o Referendo sobre a Independência em Timor‐Leste, a Agenda de
Mulheres. Paz e Segurança (MPS) continua a ser um quadro valioso para examinar e
abordar questões essenciais relacionadas com a marginalização e a desigualdade
que subsistem na jovem nação. Este projeto pretende partir do atual compromisso
do país em desenvolver um Plano de Ação Nacional (PAN) sobre MPS, solicitando à
ONU Mulheres que continue a apoiar a antiga Secretaria de Estado da Segurança
(agora Ministério do Interior) de modo a aprofundar investimentos na participação e
liderança por parte de mulheres, como parte do desenvolvimento de políticas que
respondam à questão do género e de processos mais responsáveis e efetivos de
construção da paz e construção do Estado. O projeto incidirá em dois componentes
essenciais para o avanço da implementação da Agenda de MPS em Timor‐Leste (TL).
Implementação e monitorização de um Plano de Ação Nacional prático e específico
sobre Mulheres, Paz e Segurança.
PIP (Quadro de Preparação para OMS
PIP (Quadro de Preparação para uma Pandemia de Gripe): 1). Os laboratórios e
uma Pandemia de Gripe)
sistemas de vigilância nacionais contribuem para uma avaliação atempada dos riscos
e para a definição de medidas de resposta no caso de uma pandemia de gripe; 2). Os
planos nacionais de preparação para uma pandemia de gripe são atualizados no
contexto de uma preparação contra todos os riscos e da segurança global a nível de
saúde.
Fortalecimento da Capacidade OIM, com
O projeto visa garantir que populações timorenses vulneráveis e em risco
Institucional para a Gestão e
fundos do
beneficiam de melhor programação RRD/GRD e de desenvolvimentos políticos a
Redução dos Riscos de
Governo dos nível municipal e nacional. Isto será conseguido por via do reforço dos mecanismos e
Desastres em Timor‐Leste
EUA
estruturas atuais, bem como da promoção de um sistema melhorado de gestão de
(DR.0010)
informações que consolide a Rede de Trabalho de Gestão Comunitária de Riscos de
Desastre (RTGCRD) e a programação de RRD/GRD por parte de outros intervenientes
relevantes.

48

124

0

0

0

0

5

93

75

79

83

94

62

75

0

0

0

0
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Título dos Projetos em apoio ao
Ministério do Interior

PDs

[COVID‐19] Provisão de Equip. KOICA
de Proteção Pessoal
RSC (Resposta a Surtos e Crises) OMS

Descrição dos Projetos

Apoio ao nível de proteção pessoal contra o COVID‐19.

Quadro de Respostas de Emergência implementado em situações de emergência e
desastres agudos/imprevistos com consequências ao nível da saúde pública.
Apoio à Capacitação da Polícia PNUD, com Este projeto visa fortalecer a capacidade da Polícia Nacional de Timor‐Leste (PNTL)
Nacional (PNTL) (98933)
fundos do
para prestar serviços de policiamento de qualidade à população de Timor‐Leste após
PNUD, Japão o encerramento da UNMIT. O projeto pretende prestar apoio estratégico ao Alto
e EUA
Comando da PNTL no que se refere à capacidade deste para transformar as suas
decisões administrativas em atividades palpáveis e mensuráveis. Os assessores a
trabalhar nas áreas de planeamento estratégico, gestão de bases de dados, GRH,
gestão de ativos/aprovisionamento e relações públicas deverão transferir
conhecimentos e prestar apoio. As informações administrativas serão sintetizadas e
centralizadas para efeitos de tomada de decisões. O Alto Comando da PNTL será
então equipado com uma ferramenta administrativa para o ajudar a tomar decisões
com base em informações fiáveis, atualizadas e de fácil leitura. O projeto pretende
ainda aumentar a comunicação entre o Ministério Público e a PNTL, por via do
aumento do número de documentos jurídicos e administrativos escritos em tétum e
da organização de workshops e ações de formação conjuntas entre PNTL e
Ministério Público.
Reforço da Gestão Fronteiriça e OIM
O objetivo do projeto é fortalecer a capacidade institucional e operacional em prol
da Imigração em Timor‐Leste ‐
da Gestão Integrada de Fronteiras (GIF) em Timor‐Leste. O projeto contribuirá para
IB.0123
o reforço da gestão das migrações entre todas as autoridades e instituições
relevantes envolvidas na segurança fronteiriça e facilitação do comércio, incluindo
melhores processos de coordenação entre instituições e de gestão fronteiriça. Para
que isto seja possível será vital desenvolver um Plano de Ação de GIF para o período
de 2020 a 2022 e Normas Operacionais de Procedimento (NOPs). Será ainda
necessário reforçar as capacidades de formação por via da institucionalização de
currículos de formação relacionados com GIF e do desenvolvimento de um conjunto
de formadores altamente qualificados.
República Democrática de
OIM
Este projeto pretende contribuir para uma boa governação das migrações, de modo
Timor‐Leste: Perfil de Migrações
a melhorar a programação, planeamento e formulação de políticas em Timor‐Leste.
(PR.0228)
O projeto reúne informações e dados sobre tendências de mobilidade, com o intuito
de identificar e desenvolver estratégias para a gestão das migrações que fortaleçam
a capacidade de Timor‐Leste para responder aos diversos desafios e oportunidades
na área das migrações.
Total Global
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
50
0
0
0
0

0
10

29
10

22
0

23
0

24
0

25
0

22

0

127

50

0

0

5

0

0

0

0

0

4.744

11.075

5.580

337

301

337

4.1.6 Ministério da Administração Estatal
O Ministério da Administração Estatal tem-se vindo a tornar cada vez mais importante, especialmente em face dos planos de
descentralização do Governo. Em 2020 prevê-se que o Ministério da Administração Estatal beneficie de investimentos de doadores no
valor de 10,9 milhões de dólares. A Austrália é o maior apoiante do Ministério, incluindo através de um programa que providencia
diretamente 4,6 milhões de dólares em apoio para o programa do PNDS como parte da recuperação económica e da resposta ao COVID19. Prevê-se igualmente que o Ministério da Administração Estatal receba aproximadamente 2,3 milhões de dólares em apoio através
do programa da União Europeia de apoio orçamental direto à descentralização. O projeto não é incluído na tabela abaixo, uma vez que
entra diretamente no orçamento.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Administração
Estatal

PDs

Parceria para Fortalecer o
Austrália
Desenvolvimento dos Sucos e a
Administração Municipal
(PARTISIPA, anteriormente
PNDS‐SP)
Esquema de Financiamento
Austrália
Direto com vista à Resiliência
das Comunidades contra o
COVID‐19 e à Recuperação
Económica
Projeto de Fortalecimento de
USAID
Eleições Inclusivas e Processos
Políticos

Resposta das economias locais
ao COVID‐19 121046
CTR N.º 412191 –
Fortalecimento da Capacidade

PNUD
UE

Descrição dos Projetos

A PARTISIPA apoia: a) a prestação com qualidade do Programa Nacional de
Desenvolvimento dos Sucos (PNDS); b) a melhoria da prestação de serviços
descentralizados, por via do reforço na administração em três municípios piloto
(Baucau, Bobonaro e Ermera); e c) a melhoria das operações e da manutenção de
sistemas de abastecimento de água em zonas rurais.
A Austrália irá financiar projetos de infraestruturas do PNDS num terço dos sucos de
Timor‐Leste, com o intuito de gerar emprego e atividades a nível local, em resposta
à pandemia de COVID‐19.

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
1.910
5.247
5.488
0
0
0

4.888

4.579

0

0

0

0

Assistir a CNE e o STAE no desenvolvimento de estratégias de educação cívica.
Desenvolver e disseminar programas inovadores com base em estratégias de
educação cívica do STAE. Desenhar uma aula de educação cívica e respetivo guia do
professor, de modo a motivar e informar alunos do ensino secundário para se
tornarem cidadãos ativos. Conduzir um workshop de capacitação sobre educação
dos eleitores para os responsáveis do STAE, equipa de formação e outros
funcionários relevantes. Desenvolver e aplicar um plano de educação dos eleitores
com vista à preparação da educação dos eleitores por parte do STAE. Atualizar o
currículo de formação do STAE relativamente à educação dos eleitores. Criar um
guia de referência rápida relativamente aos aspetos relevantes da lei e das normas
paras as eleições de 2017. Juntamente com parceiros locais, colaborar com o STAE
na implementação de educação aos eleitores.
Não foi fornecida qualquer descrição.

276

638

0

0

0

0

3

268

0

0

0

0

AT para aumentar a capacidade das OSCs locais para desempenharem os seus papéis
de forma mais eficiente enquanto agentes independentes de desenvolvimento, no

34

64

0

0

0

0

40

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Administração
Estatal

PDs

de Organizações da Sociedade
Civil em Timor‐Leste

"Aumento da responsabilização PNUD, com
do setor público através do
fundos da
reforço institucional a nível de KOICA
combate à corrupção e de
descentralização (00100646)"

Descrição dos Projetos

contexto do Roteiro da UE para as OSCs e de modo a beneficiar as OSCs em Timor‐
Leste segundo os ODSs. Objetivos específicos: 1. Melhorar a capacidade das OSCs na
elaboração de propostas e gestão geral de projetos, incluindo aspetos financeiros e
gestão de contratos de concessões com a UE; 2. Melhorar a capacidade das OSCs a
nível de administração e ativismo, com especial atenção para os ODSs.
O projeto “Apoio à Descentralização da Administração Pública através da Prestação
Efetiva de Serviços Públicos a Nível Municipal” estabelecerá um quadro de vários
agentes e vários intervenientes para a criação de capacidades nos municípios
selecionados, de modo a implementar um programa e estratégia municipais para
melhorar a prestação de serviços públicos e, em última instância, o desenvolvimento
humano. O processo incidirá sobretudo nos problemas e desafios enfrentados na
prestação de serviços públicos, sendo seguido por um processo contínuo de
aprendizagem e discussões interativas em que todos os intervenientes, incluindo
comunidades locais, organizações não‐governamentais, etc., poderão desenvolver as
suas capacidades e trabalhar num processo de resolução e problemas. As
comunidades locais, em particular os segmentos mais vulneráveis da sociedade,
incluindo mulheres e jovens, serão emancipadas de modo a poderem trabalhar com
a administração municipal e outros intervenientes relevantes a fim de dar resposta
às suas necessidades, expectativas e aspirações. Em resultado disto serão
identificadas e acordadas áreas prioritárias, sendo implementado pelo menos um
projeto em cada município.

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

32

60

0

0

0

0

7.142

10.856

5.488

0

0

0

4.1.7 Secretaria de Estado do Meio Ambiente
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente irá beneficiar do apoio de sete projetos, no valor total de 5,2 milhões de dólares.
Título dos Projetos em apoio à
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente
Salvaguarda das comunidades
rurais 107294

PDs

PNUD, com
fundos do
FCV
Fortalecimento das Capacidades KOICA
de Resiliência Crítica contra
Alterações Climáticas e

Descrição dos Projetos

Salvaguarda das comunidades rurais e dos seus bens físicos contra desastres
provocados pelo clima em Timor‐Leste.
Este projeto pretende fortalecer e reforçar as capacidades de Timor‐Leste em
termos de resiliência ambiental e resposta a desastres naturais e a alterações
climáticas, em prol de um futuro mais estável. Isto será conseguido através: 1. da
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
2.079
0
0
0
0

0

1.400

600

0

0

0

Título dos Projetos em apoio à
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente

PDs

Desastres Naturais em Timor‐
Leste

Fortalecimento de capacidades
nacionais específicas para
melhorar a tomada de decisões
e incutir as obrigações
ambientais globais nas
prioridades nacionais de
desenvolvimento (00108967)
CTR No. 416278 – Programa Rai
Matak (Terras Verdes): Cultivo
de Carbono para Timor‐Leste

PNUD, com
fundos do
FGMA

UE

Projeto para Melhoria dos
JICA
Rendimentos dos Agricultores
através da Produção Doméstica
de Arroz em Timor‐Leste
CTR N.º ‐ Hamenus Lixu Plastiku UE

Plastics Upcycling Alliance

USAID

Descrição dos Projetos

redução do consumo e eliminação imprópria de resíduos de plástico, o que contribui
para riscos de desastres naturais e alterações climáticas; 2. do aumento da
capacidade por parte do GTL e de outros intervenientes relevantes para dar resposta
a cheias e tsunamis; e 3. do reforço da capacidade do GTL para aplicar
financiamento internacional referente a RRD ou alterações climáticas.
Fortalecimento de capacidades nacionais específicas para melhorar a tomada de
decisões e incutir as obrigações ambientais globais nas prioridades nacionais de
desenvolvimento.

O programa conduzirá à melhoria da resiliência ao clima por parte dos agricultores
de subsistência em Timor‐Leste, à melhor aplicação de práticas climáticas eficazes
em zonas rurais, como por exemplo a reflorestação, a agrossilvicultura e o cultivo de
carbono com base nas comunidades, ao acesso a serviços financeiros e à melhoria
da igualdade de género a curto e médio prazo nos locais visados.
Este projeto visa melhorar: 1) gestão da irrigação; 2) produtividade do arroz; 3)
acesso dos agricultores aos mercados; 4) gestão de sistema de compra e de
armazenamento.
A ação providencia plataformas para envolvimento de agentes do governo, setor
privado e sociedade civil na promoção de responsabilidade social a nível da
reciclagem de plástico e da mitigação das alterações climáticas. O programa irá
também apoiar empresas locais que iniciaram abordagens de desenvolvimento de
alternativas ao plástico e soluções de reciclagem.
A Aliança de Reciclagem de plástico (Plastics Upcycling Alliance) visa criar uma
cadeia de valor para plástico utilizado, o que aumentará a base reduzida de
produção de Timor‐Leste, trará alguma diversificação para a economia dependente
do petróleo e fará o país avançar mais um pouco no seu percurso rumo à
autossuficiência.

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

22

530

0

0

0

0

0

442

0

0

0

0

0

299

102

0

0

0

258

263

0

0

0

0

33

151

0

0

0

0

313

5.163

702

0

0

0

4.1.8 Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão será apoiado através de vários investimentos de doadores em 2020. É importante referir
que a OIT mobilizou 748 mil dólares, os quais foram canalizados diretamente para o fundo do Governo destinado ao COVID-19, de
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modo a apoiar os custos operacionais do programa Uma Kain, o qual assegurou transferências específicas para os elementos mais
vulneráveis de Timor-Leste durante o estado de emergência do país.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Solidariedade
Social e Inclusão
Programa de Fim da Violência
contra as Mulheres

PDs

Austrália

Parceria Austrália ‐ Timor‐Leste Austrália
para o Desenvolvimento
Humano ‐ Outros
(Multissetorial)

Parceria Austrália ‐ Timor‐Leste
para o Desenvolvimento
Humano – Setor da Proteção
Social
AÇÃO/Portugal (Fase II) –
Reforço dos Sistemas de
Proteção Social em Timor‐Leste

Austrália

Descrição dos Projetos

Através da Nabilan, a Austrália apoia o Plano de Ação Nacional de Timor‐Leste
relativo à Violência com Base no Género. O programa presta financiamento e apoio
técnico de base a organizações (ALFeLa, FOKUPERS, PRADET e Uma Mahon Salele‐
UMS) que prestam serviços essenciais e possibilitam o acesso à justiça a
sobreviventes de violência. A Nabilan também financia a JSMP relativamente à
documentação, reporte e defesa do tratamento do sistema judicial a respeito de
processos de violência contra mulheres e contra menores. A Nabilan apoia ainda
comunidades e movimentos feministas locais no combate à violência contra
mulheres e jovens. A Nabilan presta igualmente apoio técnico ao GTL nesta questão.
Através da PDH a Austrália fornece apoio técnico a congéneres governamentais e
financiamento e aconselhamento de base a organizações de pessoas com
deficiência, com o objetivo de fomentar a liderança e a voz de pessoas com
deficiência, bem como de melhorar a prestação de serviços. A PDH presta ainda
pareceres técnicos ao governo e aos seus parceiros sobre questões de igualdade de
género e de emancipação de mulheres e raparigas, com incidência na saúde,
educação e proteção social.
A parceria da Austrália com o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão está a
apoiar melhorias em sistemas de proteção social tais como a Bolsa de Mãe e a
pensão por invalidez, através de pareceres técnicos e apoio operacional.

OIT, com
fundos de
Portugal

Capacitação e desenvolvimento institucionais, os quais não são limitados ao
Ministério da Solidariedade Social (MSS), para o desenvolvimento de um sistema de
proteção social mais integrado e eficiente, apoiando a preparação de estudos que
visem melhorar a adequação dos benefícios, assim como a revisão e ajuste dos
atuais mecanismos de indexação de benefícios.
REFORÇO DA CAPACIDADE
OIT, com
O projeto visa garantir que populações timorenses vulneráveis e em risco
beneficiam de melhor programação DRR/DRM e de desenvolvimentos políticos a
INSTITUCIONAL PARA REDUÇÃO fundos do
E GESTÃO DE RISCOS DE
Governo dos nível municipal e nacional. Isto será conseguido por via do reforço dos mecanismos e
DESASTRES EM TIMOR‐LESTE
EUA
estruturas atuais, bem como da promoção de um sistema melhorado de gestão de
(DR.0010)
informações que consolide a Rede de Trabalho de Gestão Comunitária de Riscos de
Desastre (RTGCRD) e a programação de RRD/GRD por parte de outros intervenientes
relevantes.
Não Deixar Ninguém para Trás ONU
A pandemia do COVID‐19 vem lembrar que uma sociedade é tão forte como os seus
na Resposta ao COVID‐19
Mulheres
elos mais fracos. No caso de Timor‐Leste, isto aponta para a necessidade de reforçar
a rede de segurança social do país. Timor‐Leste tem um sistema de saúde débil e um
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
775
2.077
1.604
0
0
0

264

605

499

0

0

0

226

518

570

0

0

0

80

267

334

0

0

0

187

225

0

0

0

0

0

199

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Solidariedade
Social e Inclusão

PDs

Descrição dos Projetos

nível elevado de pobreza multidimensional, que fazem com que os impactos
potenciais a nível de saúde e a nível socioeconómico de um surto de COVID‐19 em
Timor‐Leste sejam enormes. Estes impactos irão por sua vez afetar de forma
desproporcional os pobres, os excluídos e os mais vulneráveis. As vulnerabilidades já
de si existentes entre mulheres, crianças, pessoas com deficiência, idosos e
comunidades rurais foram exacerbadas pelo surto de COVID‐19 em Timor‐Leste,
fazendo com que sejam os elementos mais em risco de sofrerem os impactos desta
pandemia, tanto a nível de saúde como a outros níveis. Na sua resposta ao surto de
COVIC‐19 o Governo aplicou rapidamente um estado de emergência, num esforço
para conter a propagação do vírus e evitar níveis elevados de morbosidade e
mortalidade. Tendo presentes os impactos socioeconómicos negativos das medidas
de contenção, em especial sobre os modos de vida e rendimentos das famílias
vulneráveis, o Governo irá implementar um pacote de medidas económicas,
incluindo um esquema de transferências de dinheiro visando famílias
desfavorecidas. A ONU Mulheres irá monitorizar a implementação do programa.
Iniciativa Spotlight em Timor‐
OIT, com
A Iniciativa Spotlight é uma parceria global que pretende eliminar todas as formas
Leste – Uma iniciativa conjunta fundos da UE de violência contra mulheres e raparigas. É financiada pela UE e implementada
através de 5 instituições da ONU em Timor‐ Leste (OIT, PNUD, UNFPA, UNICEF e
da UE e da ONU com vista à
Eliminação da Violência contra
ONU Mulheres). A Iniciativa Spotlight irá acelerar o progresso de Timor‐Leste rumo à
Mulheres e Raparigas
concretização dos seus alvos sob a Agenda 2030, com destaque para o ODS 5, mas
incluindo igualmente os ODSs 3, 4, 8, 10, 16 e 17. A OIT trabalhará com o seu
parceiro tripartido e com outros constituintes de modo a contribuir a nível de
Legislação e Políticas; Fortalecimento Institucional; Prevenção da Violência; e
Serviços.
TLS‐SN_2015‐2019_WPS
ONU
O projeto de emancipação pela mudança é um projeto conjunto das Nações Unidas
(Emancipação para a Mudança Mulheres
em Timor‐Leste, com o intuito de melhorar os direitos de pessoas com deficiência,
– Redução da violência e da
de modo a poderem viver livres de discriminação e violência. Pretende igualmente
discriminação contra mulheres
conseguir igualdade de direitos para mulheres e raparigas com deficiência, as quais
e crianças com deficiência em
se debatem com diversas formas de discriminação. O projeto pretende estabelecer
Timor‐Leste) UNPRPD – Fundo
parcerias com Organizações de Pessoas com Deficiência (OPDs), o Governo e a
de Deficiência
sociedade civil, a fim de reduzir as atitudes nocivas que perpetuam a tolerância da
discriminação com base no género contra pessoas com deficiência, assim como de
reforçar as capacidades dos prestadores de serviços de modo a conseguirem prestar
serviços coordenados, inclusivos e acessíveis. Esta ação visará sobretudo o
Ministério da Solidariedade Social (MSS), o Ministério da Educação, o Ministério da
Saúde e a Magistratura.
Construção de Abrigo para
Japão
Este projeto irá construir um abrigo (1.º andar: sala de reuniões, cozinha, cantina,
Mulheres e Crianças no Suco de
gabinete, sala de visitas, sala de aconselhamento, armazém, cinco quartos de

44

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

3

120

205

0

0

0

12

28

0

0

0

0

91

0

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Solidariedade
Social e Inclusão

PDs

Descrição dos Projetos

dormir, quatro casas de banho (duas no espaço público e duas nos quartos); 2.º
andar: sala de reabilitação) com uma área de 350,50m2 para mulheres e crianças
que tenham sofrido atos de violência doméstica, etc., com vista a proteger, tratar e
reabilitar estas vítimas.
Construção de dormitório
Japão
Este projeto irá construir um dormitório feminino (detalhe: dois quartos de dormir,
feminino no Suco de Costa,
uma sala de estudo, cantina, sala de reuniões, cozinha, armazém, dois quartos
Posto Administrativo de Pante‐
principais com casas de banho, espaço de convívio, quatro retretes, sala de lavar
Macassar, Região
roupa e varanda, com uma área de 342m2) no Suco de Costa, Posto Administrativo
Administrativa Especial de
de Pante‐Macassar, Região Administrativa Especial de Oecusse‐Ambeno. Este
Oecusse‐Ambeno
dormitório contará ainda com dois tanques de água, três tanques sépticos, duas
camas, 36 cadeiras e quatro secretárias.
Não Deixar Ninguém para Trás OIT, com
Financiado pela Resposta da ONU ao COVID‐19 e pelos Fundos Fiduciários de
na Resposta de Timor‐Leste ao fundos
Diversos Parceiros para a Recuperação, este projeto visa prestar apoio técnico e
COVID‐19 – Apoio técnico e
fiduciários de financeiro à implementação de um esquema de transferências de dinheiro em
financeiro para a
diversos
Timor‐Leste. Trata‐se de um projeto conjunto da ONU, com uma alocação de
implementação do esquema de parceiros da 748.000 dólares para apoio financeiro aos custos operacionais do programa de
transferências de dinheiro para ONU
transferências de dinheiro. A equipa da ONU prestará apoio técnico ao Governo com
famílias com baixos
vista ao desenho do plano de implementação mais efetivo, eficiente e seguro para o
rendimentos
esquema, em linha com o princípio de Não Fazer Mal e com a proteção dos direitos
humanos.
República Democrática de
OIM
Este projeto pretende contribuir para uma boa governação das migrações, de modo
Timor‐Leste: Perfil de Migrações
a melhorar a programação, planeamento e formulação de políticas em Timor‐Leste.
(PR.0228)
O projeto reúne informações e dados sobre tendências de mobilidade, com o intuito
de identificar e desenvolver estratégias para a gestão das migrações que fortaleçam
a capacidade de Timor‐Leste para responder aos diversos desafios e oportunidades
na área das migrações.

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

Caicoli, Posto Administrativo de
Vera Cruz, Município de Díli

45

0

0

0

0

0

748

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4.1.9 Ministério das Finanças
Está previsto que o Ministério das Finanças beneficie de 13 atividades em 2020, no valor total de 4,7 milhões de dólares. O Ministério
das Finanças continuará igualmente a receber apoio por parte do Programa da União Europeia de Apoio Direto ao Orçamento, no valor
total de 3,9 milhões de dólares. Este valor não é incluído na tabela seguinte, de forma a evitar a duplicação de entradas.
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Título dos Projetos em apoio ao
Ministério das Finanças

Projeto da USAID para a
Reforma Aduaneira

PDs

Descrição dos Projetos

USAID

Assegurar que o Governo de Timor‐Leste cumpra os padrões globais a nível de
operações aduaneiras. Esta é uma das condições prévias para aderir à Organização
Mundial do Comércio e à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).
Dinâmicas Populacionais (Dados UNFPABAD A UNFPA trabalha com a Direção‐Geral de Estatísticas no apoio ao planeamento,
para o Desenvolvimento)
implementação, captura de dados, análise, publicação e disseminação do Censo
Populacional e Habitacional de 2015 e do Estudo Demográfico e de Saúde, bem
como no apoio ao fortalecimento da capacidade institucional e técnica dos
funcionários da Direção‐Geral por via da participação em ações de formação de
curto prazo, conferências e workshops.
TA 9122‐TIM: Política Fiscal
BAD
O Governo solicitou apoio ao BAD a nível de análises e pareceres políticos, de modo
para Melhoria da Prestação de
a melhorar a efetividade da cobrança de receitas domésticas e da despesa pública, a
Serviços
fortalecer as decisões sobre políticas económicas e a garantir que a gestão fiscal é
conducente a uma prestação de serviços de boa qualidade.
Inclusão Social
UNICEF, com O programa de Inclusão Social contribuirá para a defesa efetiva de uma melhor
fundos do
política social que permita o desenvolvimento das crianças em Timor‐Leste. Isto será
Japão e da
conseguido através da geração de conhecimentos e dados, bem como do
UNICEF
desenvolvimento da capacidade nacional nas áreas de planeamento com base em
resultados, orçamentação, monitorização e avaliação, para assim avançar rumo à
concretização do Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, dos
Objetivos de Construção da Paz e Construção do Estado no Novo Acordo, dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e da agenda global pós‐2015.
TA 9495‐TIM: Desenvolvimento BADBAD
Este subprojeto de assistência técnica irá apoiar vários projetos em curso nos
de política e planeamento
subsetores dos transportes, água e serviços urbanos, bem como projetos futuros nos
relativamente a investimentos
subsetores da educação, energia, transportes, água e serviços urbanosBAD
públicos, Subprojeto 1
TA:9704: Apoio à concretização BAD
Esta assistência técnica em pequena escala foi aproada em dezembro de 2018 para
do Plano Estratégico de
ajudar o Governo de Timor‐Leste a reforçar o seu planeamento de desenvolvimento
Desenvolvimento para 2030 e
e a melhorar as ligações entre planeamento e orçamentação. A assistência está a ser
dos ODSs
prestada através de assistência técnica em pequena escala, dado que esta
modalidade está alinhada com o nível de assistência necessário.
Pilar Corporativo 4
OMS
A OMS será mais efetiva e eficiente, de modo a melhor ajudar os países. Isto incluirá
1). Reforço da liderança, governação, gestão e defesa da saúde; 2). Melhoria da
gestão de recursos financeiros, humanos e administrativos, com vista a um uso
transparente e eficaz dos recursos e a uma prestação efetiva de resultados; 3).
Reforço da capacidade nacional a nível de dados e inovação
PPP na área da Saúde em
IFC
O objetivo do projeto é apoiar o Ministério da Saúde na estruturação e
Timor‐Leste
desenvolvimento de um modelo de PPP para serviços de diagnóstico de saúde em
todo o sistema público de cuidados de saúde em Timor‐Leste.
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
498
1.903
0
0
0
0

129

530

0

0

0

0

257

399

0

0

0

0

188

285

0

0

0

0

268

852

0

0

0

0

0

223

0

0

0

0

61

201

212

222

233

263

0

172

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério das Finanças

PDs

Melhoria da qualidade da
BM
despesa pública em Timor‐Leste
(P166690)
P173183 – Apoio à Estratégia de BM
Gestão das Finanças Públicas
em Timor‐Leste.
CTR N.º 409868 – Avaliação
UE
intercalar do Projeto “Parceria
para melhoria da prestação de
serviços através de Gestão e
Fiscalização das Finanças
Públicas (GFFP)” ‐
FED/2017/387‐410
Análise da despesa pública de BM
Timor‐Leste: Educação e Saúde
(P170252)

Quadro Integrado de
OIM, com
Financiamento Nacional (QIFN) fundos da
e Diversificação Financeira em OIM
Timor‐Leste

República Democrática de
OIM
Timor‐Leste: Perfil de Migrações
(PR.0228)

Descrição dos Projetos

Esta atividade apoia um conjunto de elementos que coletivamente irão ajudar a
melhor os resultados fiscais, incidindo na efetividade da despesa pública e na
sustentabilidade fiscal. A descrição na nota conceptual contém mais detalhes sobre
esta atividade.
Apoio ao desenvolvimento de uma reforma faseada da GFP em Timor‐Leste.

Avaliação intercalar do Projeto “Parceria para melhoria da prestação de serviços
através de Gestão e Fiscalização das Finanças Públicas (GFFP)” ‐ FED/2017/387‐410

Esta atividade engloba a produção da uma Análise da Despesa Pública (ADP) com o
intuito de informar as decisões governamentais relativamente à priorização
estratégica e à alocação de recursos nos setores da Educação e da Saúde (no
contexto da preparação do Orçamento de Estado), com o objetivo de melhorar a
prestação de serviços e os resultados a nível de desenvolvimento humano. O
principal congénere desta atividade é o Ministério das Finanças, o qual irá coordenar
os trabalhos com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde.
A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o governo de Timor‐Leste a
desenvolver e estabelecer um Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFN)
holístico. O QIFN ajudará a melhorar a governação e coordenação, a articular uma
estratégia de financiamento e a reforçar o quadro de monitorização e fiscalização.
Foram identificadas três áreas de financiamento para catalisação de investimentos
estratégicos a nível de Pessoas, Prosperidade e do Planeta, destacando
respetivamente o financiamento da saúde, da diáspora e do clima.
Este projeto pretende contribuir para uma boa governação das migrações, de modo
a melhorar a programação, planeamento e formulação de políticas em Timor‐Leste.
O projeto reúne informações e dados sobre tendências de mobilidade, com o intuito
de identificar e desenvolver estratégias para a gestão das migrações que fortaleçam
a capacidade de Timor‐Leste para responder aos diversos desafios e oportunidades
na área das migrações.

Total Global
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
91
54
0
0
0
0

37

47

0

0

0

0

25

36

0

0

0

0

7

14

5

0

0

0

0

14

24

10

0

0

2

0

0

0

0

0

1.563

4.731

241

232

233

263

4.1.10 Gabinete do Primeiro‐Ministro
Está previsto que o Gabinete do Primeiro-Ministro beneficie de aproximadamente 2,1% de todo o apoio dos doadores em 2020, num
total de 3,9 milhões de dólares. A maior parte deste apoio será canalizada através do programa de Governação para o Desenvolvimento,
que presta assistência técnica a instituições governamentais.
Título dos Projetos em apoio ao
Gabinete do Primeiro‐Ministro

Governação para o
Desenvolvimento

PDs

Descrição dos Projetos

Austrália

Através do Programa de Governação para o Desenvolvimento (GfD), a Austrália
apoia o Governo de Timor‐Leste na implementação de reformas de gestão das
finanças públicas, reformas da administração pública e reformas económicas,
incluindo melhorias para desenvolver o setor privado. As reformas estão em linha
com o PED para 2011 a 2030 e com os objetivos de diversificar a economia e de
melhorar a prestação de serviços.
Quadro Integrado de
OIT, com o
A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o governo de Timor‐Leste a
Financiamento Nacional (QIFN) Fundo
desenvolver e estabelecer um Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFN)
e Diversificação Financeira em Conjunto dos holístico. O QIFN ajudará a melhorar a governação e coordenação, a articular uma
Timor‐Leste
ODSs
estratégia de financiamento e a reforçar o quadro de monitorização e fiscalização.
Foram identificadas três áreas de financiamento para catalisação de investimentos
estratégicos a nível de Pessoas, Prosperidade e do Planeta, destacando
respetivamente o financiamento da saúde, da diáspora e do clima. Um QIFN forte,
que mobilize tributação pró‐saúde, financiamento da diáspora através de remessas
dos emigrantes e financiamento para ODSs relacionados com o clima será um
catalisador para aumentar os investimentos em desenvolvimento sustentável. A
OIM é responsável pelo financiamento da diáspora em prol do desenvolvimento
sustentável.
República Democrática de
OIM
Este projeto pretende contribuir para uma boa governação das migrações, de modo
Timor‐Leste: Perfil de Migrações
a melhorar a programação, planeamento e formulação de políticas em Timor‐Leste.
(PR.0228)
O projeto reúne informações e dados sobre tendências de mobilidade, com o intuito
de identificar e desenvolver estratégias para a gestão das migrações que fortaleçam
a capacidade de Timor‐Leste para responder aos diversos desafios e oportunidades
na área das migrações.
Total Global
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
1.369
3.869
4.059
0
0
0

0

14

24

10

0

0

12

0

0

0

0

0

1.380

3.883

4.084

10

0

0

4.1.11 Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão receberá apoio de vários parceiros de desenvolvimento a trabalhar em áreas que
apoiam a igualdade de género. O maior destes programas é o Programa para o Fim da Violência contra as Mulheres, uma iniciativa da
Austrália que dura há já vários anos.
Título dos Projetos em apoio à
Secretaria de Estado para a
Igualdade e Inclusão
Programa para o Fim da
Violência contra as Mulheres

PDs

Descrição dos Projetos

Austrália

Através da Nabilan, a Austrália apoia o Plano de Ação Nacional de Timor‐Leste
relativo à Violência com Base no Género. O programa presta financiamento e apoio
técnico de base a organizações (ALFeLa, FOKUPERS, PRADET e Uma Mahon Salele‐
UMS) que prestam serviços essenciais e possibilitam o acesso à justiça a
sobreviventes de violência. A Nabilan também financia a JSMP relativamente à
documentação, reporte e defesa do tratamento do sistema judicial a respeito de
processos de violência contra mulheres e contra menores. A Nabilan apoia ainda
comunidades e movimentos feministas locais no combate à violência contra
mulheres e jovens. A Nabilan presta igualmente apoio técnico ao GTL nesta questão.
Iniciativa Spotlight em Timor‐
PNUD, com A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor‐Leste é que mulheres e raparigas
Leste 120133
fundos da UE possam fazer valer os seus direitos de viver livres da violência, dentro de um Timor‐
Leste inclusivo e com igualdade de género.
Plano de Ação Nacional sobre UNFPA
Apoiar as instituições governamentais e organizações não‐governamentais
VBG
relevantes na implementação do plano de ação nacional sobre VBG.
CTR No. 410591 ‐ Reforsa
UE
Ajudar as ONGs e organizações comunitárias locais na prestação de apoio a
Hamutuk
mulheres sobreviventes e vítimas de violência, de modo a promover a reintegração
e o acesso ao desenvolvimento económico.
98224 ‐ Melhoria da liderança e ONU
O projeto incidirá em dois componentes essenciais para a implementação da Agenda
da participação das mulheres na Mulheres,
de MPS em Timor‐Leste (TL). A implementação e monitorização de um Plano de
construção estatal e no
com fundos Ação Nacional prático e específico sobre Mulheres, Paz e Segurança. A utilização do
desenvolvimento em Timor‐
do Japão
quadro de MPS resultará no aumento da participação e da influência por parte de
Leste
mulheres e jovens na concretização de prioridades de desenvolvimento nacionais e
locais, bem como num maior papel das mulheres e jovens na monitorização do
progresso rumo a uma maior responsabilização por parte do Estado em relação às
suas obrigações.
CTR N.º 410702 –
UE
1) Reforço e promoção do setor do artesanato enquanto mecanismo de criação de
Empreendedorismo Cultural em
emprego / geração de rendimentos para comunidades rurais e de inclusão social; e
in Timor‐Leste (ECTL) – um
2) lançamento de um movimento de empreendedorismo cultural, promovendo a
Mecanismo para
inclusão social e a emancipação socioeconómica de mulheres e jovens.
Desenvolvimento Inclusivo e
Igualdade
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
775
2.077
1.604
0
0
0

0

723

12

0

0

0

60

556

0

0

0

0

226

201

0

0

0

0

41

106

0

0

0

0

65

69

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio à
Secretaria de Estado para a
Igualdade e Inclusão

PDs

Dizer NÃO à Violência com Base UE
no Género em Timor‐Leste‐
EIDHR/2017/393936
98220 ‐ CORE – Emancipação
Económica das Mulheres

ONU
Mulheres

Descrição dos Projetos

O objetivo geral desta ação é contribuir para a criação de um ambiente em que
mulheres e raparigas possam fazer valer os seus direitos de viver livres da violência
com base no género (VBG). O objetivo específico é desenvolver um modelo
reproduzível para evitar e combater a violência com base no género em Timor‐Leste.
Este projeto utiliza fundos CORE da ONU Mulheres, contribuindo para a
concretização dos objetivos do Plano Estratégico Nacional para 2015 a 2019. Este
projeto visa apoiar instituições definidas (Maquinaria de mulheres [SEM], Ministério
da Agricultura [MAP], Região Administrativa Especial de Oecusse‐Ambeno (RAEOA),
e Projeto Tasi Mane na Costa Sul) com capacidade para integrar normas e padrões
internacionais sobre emancipação económica das mulheres em legislação, políticas e
planos a nível nacional e local.

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
50
0
0
0
0

10

27

0

0

0

0

1.176

3.809

1.616

0

0

0

4.1.12 Ministério do Ensino Superior, Ciências e Cultura
O Ministério do Ensino Superior, Ciências e Cultura será apoiado por seis projetos, incluindo um projeto que representa um investimento
superior a um milhão de dólares, destinado a melhorar a gestão de pesquisa e docentes na Faculdade de Engenharia.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério do Ensino Superior,
Ciências e Cultura
Projeto de Capacitação da
Faculdade de Engenharia, UNTL
(Fase II)
Formar Mais – Ensino Contínuo
de Docentes

PDs

JICA

Camões ‐
Instituto de
Cooperação
e da Língua
Bolsas de Estudo de Curta
Nova
Duração
Zelândia
Formação em Português na
Camões ‐
Universidade Nacional de Timor‐ Instituto de
Leste: Centro de Língua
Cooperação
Portuguesa, Faculdade de Artes e e da Língua

Descrição dos Projetos

Este projeto pretende melhorar a gestão de pesquisa e docentes na Faculdade de
Engenharia da UNTL, em colaboração com universidades japonesas.

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
1.088
396
0
0
0

Apoiar a formação de docentes e profissionais do sistema de ensino, contribuindo
assim para o reforço das qualificações técnico‐científicas, didático‐pedagógicas e
linguístico‐comunicativas entre os docentes de língua portuguesa.

0

685

718

718

0

0

Até 20 bolsas de estudo de curta duração disponíveis todos os anos na Nova
Zelândia.
Contribuição para a melhoria da qualidade do ensino superior em Timor‐Leste, por
meio do reforço das qualificações técnico‐científicas, didático‐pedagógicas e
linguístico‐comunicativas entre os alunos de língua portuguesa (futuros
professores).

0

510

0

0

0

0

0

334

350

350

0

0
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Título dos Projetos em apoio ao
Ministério do Ensino Superior,
Ciências e Cultura

PDs

Descrição dos Projetos

Humanidades, Departamento de
Língua Portuguesa
Projeto para a Construção de
JICA
Construção de edifícios da Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologia em Hera.
Novos Edifícios para a Faculdade
de Engenharia, Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nacional de Timor Lorosa'e
Rede de Ensino – Ensino Superior Camões ‐
Leitores – Professores – Centros de Língua Portuguesa – Atividades de Ensino
Instituto de (Leitores, Professores, CLP) – Atividades de Pesquisa.
Cooperação
e da Língua
Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

0

15

0

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

2.641

1.473

1.068

0

0

4.1.13 Secretaria de Estado para a Formação Profissional e Emprego
A Secretaria de Estado para a Formação Profissional e Emprego continuará a receber a maior parte do seu apoio através do projeto
“Construção da Paz através do aumento da capacidade para encontrar emprego e das oportunidades de geração de rendimentos para
grupos populacionais marginalizados em Timor-Leste”, financiado pela Cooperação Alemã, e do projeto “Programa de
Desenvolvimento de Mão-de-Obra”, financiado pela Austrália, num total de 1,6 milhões de dólares em apoio.
Título dos Projetos em apoio à
Secretaria de Estado para a
Formação Profissional e Emprego
Construção da Paz através do
aumento da capacidade para
encontrar emprego e das
oportunidades de geração de
rendimentos para grupos
populacionais marginalizados em
Timor‐Leste (2014.2284.9)
Programa de Desenvolvimento da
Mão‐de‐Obra

PDs

Descrição dos Projetos

Coope‐
ração
Alemã

Capacitar os jovens em zonas rurais nas áreas selecionadas para conseguirem
reconhecer e aceder a oportunidades de gerar rendimentos nas suas áreas. O
projeto visa dotá‐los de competências acrescidas que lhes permitam tornarem‐se
bons empregados, empregadores e empresários, contribuindo assim para o
fortalecimento da coesão social, para a prevenção de conflitos e para a redução da
pobreza.

Austrália

Esta atividade tem três componentes principais: 1) Programa de Desenvolvimento
de Qualificações (PDQ), dividido em três subcomponentes: a. Desenvolvimento de
Qualificações; b. Emprego; c) apoio institucional: Será prestado apoio específico em
termos de capacitação, com destaque para sistemas de informações e planeamento
sobre o mercado de trabalho. Isto incluirá igualmente o desenvolvimento de uma
estratégia por parte da SEPFOPE relativa a deficiência e género. 2). O Programa de

51

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
1.148
0
0
0
0

371

455

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio à
Secretaria de Estado para a
Formação Profissional e Emprego

Iniciativa Spotlight em Timor‐Leste
– Uma iniciativa conjunta da UE e
da ONU com vista à Eliminação da
Violência contra Mulheres e
Raparigas

Componente de Timor‐Leste do
MAP 16: Medição, sensibilização e
envolvimento político para
acelerar as ações contra o
trabalho infantil e o trabalho
forçado em Timor‐Leste
Quadro Integrado de
Financiamento Nacional (QIFN) e
Diversificação Financeira em
Timor‐Leste

PDs

Descrição dos Projetos

Língua Inglesa pretende melhorar a qualidade do ensino do inglês nas escolas e
universidades de Timor‐Leste, em especial apoiando a UNTL no estabelecimento do
Centro de Língua Inglesa (CLI) 3). O projeto de Bolsas de Estudo de Desenvolvimento
da Austrália é um programa contínuo que oferece a cidadãos timorenses a
possibilidade de estudar em instituições de ensino superior na Austrália.
OIT, com A Iniciativa Spotlight é uma parceria global que pretende eliminar todas as formas
fundos da de violência contra mulheres e raparigas. É financiada pela UE e implementada
UE
através de 5 instituições da ONU em Timor‐ Leste (OIT, PNUD, UNFPA, UNICEF e
ONU Mulheres). A Iniciativa Spotlight irá acelerar o progresso de Timor‐Leste rumo à
concretização dos seus alvos sob a Agenda 2030, com destaque para o ODS 5, mas
incluindo igualmente os ODSs 3, 4, 8, 10, 16 e 17. A OIT trabalhará com o seu
parceiro tripartido e com outros constituintes de modo a contribuir a nível de
Legislação e Políticas; Fortalecimento Institucional; Prevenção da Violência; e
Serviços.
OIT, com Através do Projeto MAP16 financiado pelo Departamento do Trabalho dos Estados
fundos do Unidos (USDOL), a OIT prestará assistência técnica ao Governo de Timor‐Leste e aos
Governo seus parceiros sociais com vista a acelerar as ações contra o trabalho infantil, por via
dos EUA
de sensibilização e envolvimento político. As ações propostas visam melhorar o
cumprimento do Alvo 8.7 dos ODSs em Timor‐Leste, estando em linha com o esboço
do Plano de Ação Nacional sobre a Eliminação do Trabalho Infantil.
OIT, com o A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o governo de Timor‐Leste a
Fundo
desenvolver e estabelecer um Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFN)
Conjunto holístico. O QIFN ajudará a melhorar a governação e coordenação, a articular uma
dos ODSs estratégia de financiamento e a reforçar o quadro de monitorização e fiscalização.
Foram identificadas três áreas de financiamento para catalisação de investimentos
estratégicos a nível de Pessoas, Prosperidade e do Planeta, destacando
respetivamente o financiamento da saúde, da diáspora e do clima. Um QIFN forte,
que mobilize tributação pró‐saúde, financiamento da diáspora através de remessas
dos emigrantes e financiamento para ODSs relacionados com o clima será um
catalisador para aumentar os investimentos em desenvolvimento sustentável. A
OIM é responsável pelo financiamento da diáspora em prol do desenvolvimento
sustentável.

Total Global

52

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

3

120

205

0

0

0

8

73

124

0

0

0

0

14

24

10

0

0

382

1.809

353

10

0

0

4.1.14 Comissão da Função Pública
Está previsto que a Comissão da Função Pública continue a receber apoio do Programa de Governação para o Desenvolvimento
financiado pela Austrália, o qual presta apoio de assessoria a instituições governamentais.
Título dos Projetos em apoio à
Comissão da Função Pública

PDs

Governação para o
Desenvolvimento

Austrália

98220 ‐ CORE – Emancipação
Económica das Mulheres

ONU
Mulheres

Descrição dos Projetos

Através do Programa de Governação para o Desenvolvimento (GfD), a Austrália
apoia o Governo de Timor‐Leste na implementação de reformas de gestão das
finanças públicas, reformas da administração pública e reformas económicas,
incluindo melhorias para desenvolver o setor privado. As reformas estão em linha
com o PED para 2011 a 2030 e com os objetivos de diversificar a economia e de
melhorar a prestação de serviços.
Este projeto utiliza fundos CORE da ONU Mulheres, contribuindo para a
concretização dos objetivos do Plano Estratégico Nacional para 2015 a 2019. Este
projeto visa apoiar instituições definidas (Maquinaria de mulheres [SEM], Ministério
da Agricultura [MAP], Região Administrativa Especial de Oecusse‐Ambeno (RAEOA),
e Projeto Tasi Mane na Costa Sul) com capacidade para integrar normas e padrões
internacionais sobre emancipação económica das mulheres em legislação, políticas e
planos a nível nacional e local.

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
587
1.658
1.740
0
0
0

14

40

0

0

0

0

601

1.698

1.740

0

0

0

4.1.15 Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria irá beneficiar consideravelmente do Projeto de Turismo para Todos da USAID. Este
projeto plurianual representa um investimento significativo do Governo dos EUA, com o intuito de fomentar a diversificação económica
em Timor-Leste através do turismo.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério do Turismo, Comércio
e Indústria
Projeto de Turismo para Todos
da USAID

PDs

USAID

Descrição dos Projetos

O projeto incidirá nos dois objetivos principais para concretizar esta visão. O
primeiro objetivo é garantir que todas as instituições, políticas e leis estão
estabelecidas para implementar plenamente a política nacional de turismo lançada
em 2017. O segundo objetivo é promover investimentos sustentáveis no turismo por
parte do setor privado, bem como a participação de comunidades timorenses e de
ONGs e associações locais e internacionais, criando modelos reproduzíveis de
sustentabilidade e melhores práticas.
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
921
1.030
0
0
0
0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério do Turismo, Comércio
e Indústria
P171960 ‐ Timor‐Leste:
Desenvolvimento do Setor
Privado e Desenvolvimento do
Turismo

PDs

BM

CTR N.º 410702 –
UE
Empreendedorismo Cultural em
in Timor‐Leste (ECTL) – um
Mecanismo para
Desenvolvimento Inclusivo e
Igualdade
Prestação de conhecimentos
PAM
especializados para o
desenvolvimento de um sistema
eficaz e efetivo de gestão de
cadeias de fornecimento para o
governo (atividade de categoria
9)

98220 ‐ CORE – Emancipação
Económica das Mulheres

ONU
Mulheres

Descrição dos Projetos

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
Os objetivos desta atividade são: (i) Informar as prioridades de reforma do ambiente
40
210
0
0
0
0
empresarial, por meio da análise dos condicionalismos no ambiente empresarial ao
desempenho das empresas, incluindo priorização de políticas relacionadas com o
COVID‐19; e (ii) Informar o planeamento e financiamento do GTL relativamente ao
desenvolvimento do turismo, através da preparação de uma Avaliação da Procura,
contendo uma previsão da dimensão e composição da procura futura por turismo
em Timor‐Leste, bem como dos requisitos do lado da oferta para satisfazer esta
procura tanto a nível geral como em destinos selecionados.
1) Reforço e promoção do setor do artesanato enquanto mecanismo de criação de
65
69
0
0
0
0
emprego / geração de rendimentos para comunidades rurais e de inclusão social; e
2) lançamento de um movimento de empreendedorismo cultural, promovendo a
inclusão social e a emancipação socioeconómica de mulheres e jovens.

Haverá dois resultados estratégicos principais. Segundo o Resultado Estratégico 1, o
PAM contribuirá para os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a
alimentos adequados, nutritivos e a bom preço durante todo o ano, tal como
previsto no Plano de Ação do Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre
Nutrição e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo
global é erradicar a fome e a má nutrição em Timor‐Leste até 2025, contribuindo
para a concretização do alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa
desenvolver a capacidade do governo em ministérios essenciais em áreas específicas
nas quais o PAM possui uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e prestação de serviços a
nível municipal. Este Resultado Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs.
Este projeto utiliza fundos CORE da ONU Mulheres, contribuindo para a
concretização dos objetivos do Plano Estratégico Nacional para 2015 a 2019. Este
projeto visa apoiar instituições definidas (Maquinaria de mulheres [SEM], Ministério
da Agricultura [MAP], Região Administrativa Especial de Oecusse‐Ambeno (RAEOA),
e Projeto Tasi Mane na Costa Sul) com capacidade para integrar normas e padrões
internacionais sobre emancipação económica das mulheres em legislação, políticas e
planos a nível nacional e local.

Total Global

54

6

29

0

0

0

0

7

19

0

0

0

0

1.039

1.358

0

0

0

0

4.1.16 Ministério dos Transportes e Comunicações
O Ministério dos Transportes e Comunicações será apoiado por um total de três parceiros de desenvolvimento em 2020. O maior
investimento em 2020 será com o Seguimento da Assessoria e Formação às Indústrias Relacionadas com o Mar em Timor-Leste,
financiado pela Cooperação Alemã.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério dos Transportes e
Comunicações
Seguimento da assessoria e
formação às indústrias
relacionadas com o mar em
Timor‐Leste (ATMI II)
TA: 9702 Levantamento
preliminar com vista ao Projeto
para Melhoria do Aeroporto de
Díli

PDs

Descrição dos Projetos

Cooperação Apoio às indústrias marítimas de Timor‐Leste. O objetivo deste projeto é garantir
Alemã
que o setor marítimo timorense opera cada vez mais de acordo com os padrões
institucionais numa perspetiva jurídica, institucional e de recursos humanos.
BAD

A natureza da AT é pesquisa e desenvolvimento. Serão revistos estudos anteriores,
incluindo discussões técnicas com agências governamentais relevantes e outros
parceiros de desenvolvimento envolvidos. Durante este processo consultivo será
desenvolvida uma análise de critérios múltiplos para comparar as várias opções,
tendo em conta impactos técnicos, económicos, sociais e ambientais. Serão
identificados e consultados intervenientes relevantes, incluindo autoridades da
aviação civil, comunidades afetadas e grupos de interesse. Serão preparadas
estimativas indicativas de custo para cada alternativa, com a ajuda de
levantamentos limitados no terreno. Será feita a avaliação preliminar dos impactos
sociais e ambientais. A opção preferida será escolhida por consenso através de uma
sessão de trabalho entre os intervenientes, com base na análise de critérios
múltiplos.

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
1.208
1.238
0
0
0

0

74

0

0

0

0

0

1.282

1.238

575

603

0

4.1.17 Região de Oecusse
A Região de Oecusse receberá apoio do PNUD e da USAID em 2020, no valor total de 1,1 milhões de dólares.
Título dos Projetos em apoio à
Região de Oecusse

Apoio ao Programa de ERA e
ZEESM (91634)

PDs

PNUD

Descrição dos Projetos

A criação e operacionalização da Autoridade Regional de Oecusse e da Zona
Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM) requerem diversas intervenções,
investimentos e trabalho de preparação para criar os quadros institucionais,
políticos e jurídicos que permitam a criação da ZEESM. Existem igualmente
imperativos de desenvolvimento económico e social inclusivos, com a necessidade
de desenvolver a economia não só dentro da zona designada, como também a
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
591
0
0
0
0

Título dos Projetos em apoio à
Região de Oecusse

Uso de TIC para Melhorar a
Educação e as Qualificações em
Timor‐Leste (115456)

Reforço da Resiliência
Comunitária em Oecusse

PDs

Descrição dos Projetos

economia fora dessa zona em toda a região de Oecusse. Será ainda necessário
estabelecer ligações nos dois sentidos entre ambas, assim como com o resto de
Timor‐Leste e a região.
PNUD, com o Uso de TIC para Melhorar a Educação e as Qualificações em Timor‐Leste.
Fundo de
Parceria para
o Desenvol‐
vimento
entre Índia e
ONU
USAID
O Projeto de Reforço da Resiliência Comunitária em Oecusse é um projeto
quinquenal (2015 a 2020) que está a ser implementado em Oecusse nas sub‐
regiões de Nitibe, Pasabe, Oesilo e Pante Makasar. Usando uma abordagem
integrada e orientada pela procura, o projeto pretende melhorar o acesso a
sistemas de abastecimento de água e saneamento a nível de famílias e
comunidades.

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

324

403

0

0

0

0

63

116

0

0

0

0

386

1.110

0

0

0

0

4.1.18 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação continuará a receber apoio através da Capacidade do BAD para Integração
Económica Regional, com o intuito de facilitar a adesão de Timor-Leste à ASEAN. Para lá disto, a União Europeia irá apoiar o Agente
Nacional Autorizador, um gabinete apoiado pela UE, na melhoria das comunicações com a instituição.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação
TA 9070‐TIM: Capacidade para
Integração Económica Regional

PDs

BAD

CTR No.415482 – Contrato de
UE
serviços adicionais para o
FED/2019/408‐172 – Assistência
Técnica ao Programa CSF II

Descrição dos Projetos

Timor‐Leste solicitou assistência ao Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) para
apoiar os preparativos para aceder à Associação de Nações do Sudeste Asiático
(ASEAN) e a outras iniciativas de integração regional.
Este contrato deverá incorporar consequências adicionais a nível de comunicação e
visibilidade.
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
321
597
0
0
0
0

0

329

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação
Programa Orçamental N.º 3 TL /
PALOP‐TL / FED / 2019/380327

PDs

UE

Quadro Integrado de
OIM, com
Financiamento Nacional (QIFN) e fundos da
Diversificação Financeira em
OIM
Timor‐Leste

República Democrática de Timor‐ OIM
Leste: Perfil de Migrações
(PR.0228)

Descrição dos Projetos

1) Reforço da capacidade de gestão institucional dos PALOP‐TL, consolidando a
cooperação regional. 2) Consolidação da estrutura do Programa no que toca à
gestão de informações, comunicação e visibilidade.
A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o governo de Timor‐Leste a
desenvolver e estabelecer um Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFN)
holístico. O QIFN ajudará a melhorar a governação e coordenação, a articular uma
estratégia de financiamento e a reforçar o quadro de monitorização e fiscalização.
Foram identificadas três áreas de financiamento para catalisação de investimentos
estratégicos a nível de Pessoas, Prosperidade e do Planeta, destacando
respetivamente o financiamento da saúde, da diáspora e do clima. Um QIFN forte,
que mobilize tributação pró‐saúde, financiamento da diáspora através de remessas
dos emigrantes e financiamento para ODSs relacionados com o clima será um
catalisador para aumentar os investimentos em desenvolvimento sustentável. A
OIM é responsável pelo financiamento da diáspora em prol do desenvolvimento
sustentável.
Este projeto pretende contribuir para uma boa governação das migrações, de modo
a melhorar a programação, planeamento e formulação de políticas em Timor‐Leste.
O projeto reúne informações e dados sobre tendências de mobilidade, com o intuito
de identificar e desenvolver estratégias para a gestão das migrações que fortaleçam
a capacidade de Timor‐Leste para responder aos diversos desafios e oportunidades
na área das migrações.

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
0
56
60
60
36
0

Total Global

0

14

24

10

0

0

2

0

0

0

0

0

323

996

85

70

36

0

4.1.19 Ministério da Justiça
O Ministério da Justiça será apoiado sobretudo através do Programa da UNICEF para Proteção e Participação de Menores, o qual
contribuiu com mais de 700 mil dólares para o Setor da Justiça.
Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Justiça

Programa de Proteção e
Participação de Menores

PDs

Descrição dos Projetos

UNICEF,
com fundos
da UNICEF e
do Japão

A estratégia do Programa de Proteção de Menores visa fortalecer e melhorar
gradualmente o ambiente de proteção de menores em Timor‐Leste, por via do
estabelecimento de dois sistemas fundamentais para menores: o sistema de
assistência social a menores e famílias e o sistema de justiça para menores. O
programa visa instituições prioritárias e trabalha a nível de distrito e de suco com vista
a mobilizar o envolvimento comunitário e a participação de menores. Trabalhando
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
642
782
0
0
0
0

Título dos Projetos em apoio ao
Ministério da Justiça

Parceria UE / Timor‐Leste para a
Melhoria da Prestação de
Serviços através da Supervisão
das Finanças Públicas (PFMO ‐
EDF / 2017/387410)
TLS‐SN_2015‐2019_WPS
(Emancipação para a Mudança –
Redução da violência e da
discriminação contra mulheres e
crianças com deficiência em
Timor‐Leste) UNPRPD – Fundo de
Deficiência

Consolidação da Democracia, do
Estado de Direito e da Paz
através de um Sistema Judicial
Forte em Timor‐Leste (Programa
para a Revisão do Sistema
Judicial)‐(00088880)

PDs

Descrição dos Projetos

com o Ministério da Justiça, a Justiça para Menores visa melhorar o acesso à justiça
para todas as crianças em contacto com a lei (vítimas, testemunhas e infratores), por
via do desenvolvimento e implementação de uma Estratégia e Plano de Ação de
Justiça para Menores que englobe várias instituições e vários ministérios. O projeto
desenvolve esforços para aumentar os registos de nascimentos, por via da capacitação
de agentes do registo civil e de parcerias com líderes comunitários, escolas, hospitais e
igrejas. A UNICEF continua igualmente a apoiar o estabelecimento de “esquadras de
polícia amigas das crianças” para a Unidade de Pessoas Vulneráveis da Polícia,
restruturando assim os sistemas policiais para garantir profissionalismo e atenção aos
menores durante procedimentos de inquéritos, investigações e seguimento.
Camões ‐
Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor‐Leste através de uma prestação de
Instituto de serviços públicos mais efetiva, abrangente, transparente, responsável e virada para os
Cooperação cidadãos, em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030.
e da Língua,
com fundos
da UE
ONU
O projeto de emancipação pela mudança é um projeto conjunto das Nações Unidas
Mulheres
em Timor‐Leste, com o intuito de melhorar os direitos de pessoas com deficiência, de
modo a poderem viver livres de discriminação e violência. Pretende igualmente
conseguir igualdade de direitos para mulheres e raparigas com deficiência, as quais se
debatem com diversas formas de discriminação. O projeto pretende estabelecer
parcerias com Organizações de Pessoas com Deficiência (OPDs), o Governo e a
sociedade civil, a fim de reduzir as atitudes nocivas que perpetuam a tolerância da
discriminação com base no género contra pessoas com deficiência, assim como de
reforçar as capacidades dos prestadores de serviços de modo a conseguirem prestar
serviços coordenados, inclusivos e acessíveis. Esta ação visará sobretudo o Ministério
da Solidariedade Social (MSS), o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e a
Magistratura.
PNUD, com O Programa do PNUD para o Sistema Judicial (PSJ) incidiu no apoio ao setor da justiça
fundos do no desenvolvimento da capacidade institucional e humana. Tem vindo a operar em
todas as principais instituições: Tribunais, Ministério Público, Defensores Públicos,
PNUD,
KOICA e
Ministério da Justiça (incluindo o componente de correções) e o Centro de Formação
Japão
Judiciária. Fazendo uso dos resultados positivos conseguidos até aqui, a nova fase do
projeto (Fase IV do PSJ) irá sistematizar e melhorar mecanismos a nível de formulação
de políticas, coordenação e planeamento estratégico. A estratégia de saída assentará
numa avaliação das necessidades de recursos e num plano detalhado e acordado
sobre como as instituições irão suprir essas necessidades.

Total Global

58

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data

0

44

44

0

0

0

7

16

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

652

846

44

0

0

0

4.1.20 Comissão Anticorrupção
A Comissão Anticorrupção será apoiada sobretudo através de projetos do PNUD com financiamento da KOICA.
Título dos Projetos

PDs

Descrição dos Projetos

"Melhoria da responsabilização PNUD, com
no setor público através do
fundos da
fortalecimento institucional a
KOICA
nível de combate à corrupção e
de descentralização (00108765)"

O projeto pretende reforçar o combate à corrupção, a transparência e a
responsabilização a nível nacional e municipal, bem como sensibilizar os cidadãos
timorenses. O Projeto incide na finalização do desenvolvimento de diretivas políticas
gerais sobre combate à corrupção, acompanhadas por iniciativas de capacitação
destinadas a funcionários públicos de gabinetes administrativos nacionais e
municipais. Serão também desenvolvidos mecanismos para melhorar a integridade do
setor público, os quais serão distribuídos a intervenientes do setor público e privado.
Será também facilitado um maior envolvimento cívico, por meio de melhor acesso a
informações e a iniciativas de formação para os jovens.
Reforço do combate à corrupção, PNUD, com O projeto visa reforçar a transparência e a responsabilização de instituições
da transparência e da
fundos da governamentais a nível nacional e municipal, bem como sensibilizar os cidadãos
responsabilização em prol do
KOICA
timorenses sobre o impacto negativo da corrupção no desenvolvimento
desenvolvimento sustentável em
Timor‐Leste (100646)
Parceria UE / Timor‐Leste para a Camões ‐
Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor‐Leste através de uma prestação de
Melhoria da Prestação de
Instituto de serviços públicos mais efetiva, abrangente, transparente, responsável e virada para os
Serviços através da Supervisão
Cooperação cidadãos, em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030.
das Finanças Públicas (PFMO ‐
e da Língua,
EDF / 2017/387410)
com fundos
da UE
Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
131
153
‐
‐
‐
‐

0

150

0

0

0

0

0

44

44

0

0

0

131

348

44

0

0

0

4.1.21 Secretaria de Estado para a Comunicação Social
A Secretaria de Estado para a Comunicação Social receberá apoio do Programa da UNICEF relativo aos Meios de Comunicação
Social.
Título dos Projetos

Programa relativo aos Meios de
Comunicação Social

PDs

Descrição dos Projetos

UNICEF, com
Não foram fornecidas informações.
fundos do Japão
e UNICEF

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
119
286
0
0
0
0

119

59

286

0

0

0

0

4.1.22 Tribunal de Recurso
O Tribunal de Recurso continuará a beneficiar de apoio de assessoria a partir da “Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços
através da Supervisão das Finanças Públicas”, financiada pela UE.
Título dos Projetos

PDs

Descrição dos Projetos

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020 para 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2024
até à data
Parceria UE / Timor‐Leste para a Camões ‐
Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor‐Leste através de uma prestação de
0
44
44
0
0
0
Melhoria da Prestação de
Instituto de serviços públicos mais efetiva, abrangente, transparente, responsável e virada para os
Serviços através da Supervisão
Cooperação cidadãos, em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030.
das Finanças Públicas (PFMO ‐
e da Língua,
EDF / 2017/387410)
com fundos
da UE
Total Global
0
44
44
0
0
0

4.1.23 Parlamento Nacional
O Parlamento Nacional continuará também a beneficiar de apoio prestado através da “Parceria para a Melhoria da Prestação de
Serviços através da Supervisão das Finanças Públicas”, financiada pela UE.
Título dos Projetos

Parceria UE / Timor‐Leste para a
Melhoria da Prestação de
Serviços através da Supervisão
das Finanças Públicas (PFMO ‐
EDF / 2017/387410)

PDs

Descrição dos Projetos

Camões ‐
Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor‐Leste através de uma prestação de
Instituto de serviços públicos mais efetiva, abrangente, transparente, responsável e virada para os
Cooperação cidadãos, em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030.
e da Língua,
com fundos
da UE

Total Global

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data
0
44
44
0
0
0

0
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44

44

0

0

0

4.1.24 Ministérios Não Especificados
Esta secção refere-se a projetos que prestam apoio variado a diversas instituições governamentais. O apoio transversal totaliza 14,1
milhões de dólares.
Título dos Projetos em apoio a
Ministérios Não Especificados

PDs

Fundo de Desenvolvimento do
MCC
Convénio.
Programa de Cooperação a nível China
de Recursos Humanos

Voluntários de Cooperação
Internacional do Japão (JOCV)
Programa de Voluntários
Australianos (PVA)

JICA

SSR integrada

UNFPA

Reforço do Sistema de
Governação Económica de
Timor‐Leste

Austrália

Descrição dos Projetos

Recursos para desenvolver uma equipa com vista à implementação do Convénio
próximo.
Desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre os governos da China e de
Timor‐Leste que estes começaram a cooperar no desenvolvimento de recursos humanos
em Timor‐Leste, com o intuito de ajudar Timor‐Leste a desenvolver ações práticas e a
melhorar as suas competências. A cooperação inclui sobretudo programas de formação
multilateral e bilateral na China, programas de formação no estrangeiro, mestrados e
doutoramentos.
O Programa de Voluntários de Cooperação Internacional do Japão visa o
desenvolvimento socioeconómico do país recipiente, sobretudo ao nível das bases.
O Programa de Voluntários da Austrália dá oportunidades a cidadãos australianos
qualificados para contribuir para o programa de desenvolvimento governamental, por
meio de tarefas que constroem ligações entre pessoas e que capacitam organizações
recipientes em setores como a saúde, educação, desenvolvimento rural, governação,
turismo e justiça. Os voluntários australianos ajudam as organizações recipientes a
conseguir um desenvolvimento efetivo e sustentável, ao mesmo tempo que promovem
uma boa imagem da Austrália na região do Indo‐Pacífico.
Apoiar as instituições governamentais e organizações não‐governamentais relevantes na
implementação do plano de ação nacional sobre VBG.
Projeto de Cooperação Delegada.

Camões ‐
Instituto de
Cooperação
e da Língua
Coordenação e Assistência a
UNFPA
A Coordenação e Assistência a Projetos (CAP) é o segmento do programa da UNFPA em
Projetos (transversal)
Timor‐Leste que aprova atividades com relevância direta para o programa como um
todo, mas que não podem ser atribuídas a um resultado específico do quadro de
resultados do plano estratégico.
CS.0822 – Reforço da Capacidade KOICA, com Este projeto é mediado pela OIT em nome do Serviço Florestal dos Estados Unidos
do Governo de Timor‐Leste a
fundos do (USFS) e visa reforçar a capacidade do governo e dos socorristas, de modo a estabelecer
nível de Gestão de Desastres –
Governo
um sistema efetivo de gestão de emergências que seja usado por todos os níveis de
Apoio Logístico para Formação
dos EUA
governo – nacional, municipal e comunitário – para melhorar as operações e a
ICS em Timor‐Leste (Fase II)
coordenação antes, durante e após desastres naturais ou causados pelo ser humano. O
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Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data
0
7.380
0
0
0
0
0

4.000

4.000

0

0

0

0

1.327

0

0

0

0

435

767

813

813

813

813

89

358

0

0

0

0

0

177

0

0

0

0

54

110

0

0

0

0

40

9

0

0

0

0

Título dos Projetos em apoio a
Ministérios Não Especificados

EVR de TL PE3 CSF CTR 395771 ‐
CTR N.º 406207
Total Global

PDs

Descrição dos Projetos
Concreto Previsto
em 2020
para
até à
2020
data
projeto presta sobretudo formação ao Ministério do Interior, Secretaria de Estado da
Proteção Civil, incluindo Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres, bombeiros
e outros socorristas, a fim de criar uma linguagem comum que permita a coordenação
entre entidades na preparação e resposta a emergências, permitindo assim um sistema
efetivo e eficiente de gestão de emergências.
Auditoria e avaliação.

UE

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2021
2022
2023

Previsto
para
2024

9

0

0

0

0

0

627

14.127

4.813

813

813

813

4.1.25 Sector Não‐governamental
Embora o financiamento indicado de seguida não esteja associado diretamente a programas ou instituições governamentais, vale ainda assim a
pena assinalar os níveis de apoio prestado a estas áreas, cujo total ultrapassa os 10 milhões de dólares em 2020.
Título dos Projetos em apoio ao
Setor Não‐governamental

Programa de Cooperação com
ONGs Australianas (ANCP)

PDs

Austrália

Função de Desenvolvimento de Austrália
Mercados (FDM) em Timor‐Leste

Monitorização e Avaliação ‐ Buka Austrália
Hatene

Descrição dos Projetos

O ANCP é uma parceria entre o Governo da Austrália e ONGs australianas acreditadas.
Os projetos ministrados por ONGs incidem nas comunidades mais vulneráveis e
marginalizadas em Timor‐Leste e abrangem vários setores, tais como educação, saúde,
água e saneamento e governação.
A Função de Desenvolvimento de Mercados (FDM) é um programa de desenvolvimento
do setor privado envolvendo vários países com a finalidade de reduzir a pobreza através
da criação de emprego sustentável no setor privado e de oportunidades de geração de
rendimentos para homens e mulheres pobres em áreas rurais e urbanas. Para tal a FDM
pretende apoiar negócios inovadores de modo a melhorar o desempenho das empresas,
estimular o crescimento económico e em última instância gerar benefícios para os
pobres – sejam eles trabalhadores, produtores ou consumidores.
A M&E House – Buka Hatene é um prestador especializado de M&A que ajudará a
ministrar o programa de assistência e que utilizará informações de desempenho, tanto a
nível de investimentos individuais como através de todo o programa de assistência da
Austrália. O objetivo principal deste investimento é melhorar o desempenho do
programa de assistência da Austrália em Timor‐Leste, de modo a maximizar os
benefícios da assistência para o povo de Timor‐Leste. Uma forma de conseguir isto é

62

Em milhares de dólares
Concreto Previsto Previsto Previsto Previsto Previsto
em 2020
para
para
para
para
para
até à
2020
2021
2022
2023
2024
data
0
6.749
7.021
7.021
0
0

557

1.423

1.497

1.497

0

0

350

857

570

0

0

0

Título dos Projetos em apoio ao
Setor Não‐governamental

4064‐ Custos Administrativos ‐
Embaixada
TA 8762‐TIM : EXPANSÃO DE
SERVIÇOS FINANCEIROS

PDs

Descrição dos Projetos
Concreto Previsto
em 2020
para
até à
2020
data

Portugal

melhorar o modo como monitorizamos e avaliamos os nossos programas, através da
M&E House‐Buka Hatene. O investimento é para quatro anos, de janeiro de 2017 a
junho de 2021, e tem um valor total de 9,5 milhões de dólares australianos.
Capital operacional da Embaixada; Missões; Transporte de bens; Técnicos setoriais.

BAD

A AT apoia a transformação comercial do BNCTL. A AT pretende aumentar o acesso e
utilização por parte de uma fatia maior da população a uma gama de serviços
financeiros (impacto da AT), melhorando as operações e desempenho financeiro do
BNCTL de modo a transformá‐lo num banco comercial sustentável (consequência da AT).
Financiamento das estruturas
Camões ‐
Centros de recursos para a promoção de atividades culturais e cooperação ao nível do
externas de Cooperação e
Instituto de desenvolvimento
Cultura para o Desenvolvimento Cooperação
do Camões IP, em Díli
e da Língua
Laboratório Acelerador ‐ Timor‐ PNUD
O Plano Estratégico do PNUD para 2018 a 2021 engloba a complexidade do
Leste 116779
desenvolvimento e compromete a organização a ajudar países a encontrar soluções
mais rápidas e mais duradouras para concretizarem a Agenda 2030.
Fundo do Chefe da Missão
Nova
O Fundo do Chefe da Missão visa apoiar os objetivos estratégicos do Programa de Ajuda
Zelândia
da Nova Zelândia.
Fundo para Pequenos Projetos
Camões ‐
Criar um Fundo para Pequenos Projetos com vista a apoiar iniciativas de
Instituto da desenvolvimento em pequena escala.
Cooperação
e da Língua
Relatório sobre o Bem‐Estar da PNUD, com
Juventude em Timor‐Leste ‐
fundos do
NHDR‐95716
PNUD e da
Austrália
Total Global
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Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2021
2022
2023

Previsto
para
2024

0

281

294

294

0

0

0

243

0

0

0

0

0

162

162

162

0

0

0

146

0

0

0

0

0

131

0

0

0

0

0

35

35

35

0

0

3

6

0

0

0

0

910

10.033

9.580

9.010

0

0

Parte 5: Tabelas Resumidas dos Desembolsos Planeados para
2020 sem ser na Forma de Empréstimos
5.1 Desembolsos planeados para 2020 por Grupos de Instituições, em dólares
Grupo de Instituições
Austrália
Estados Unidos
Portugal
Nações Unidas
União Europeia
Banco Asiático para o Desenvolvimento
Japão
FUNDO
China
Nova Zelândia
Alemanha
Fundo Global
Coreia
Grupo do Banco Mundial
Reino Unido
GTL
Total

Desembolso % do total
Execução
previsto para de financia‐ prevista para
2020
mento
2020
prestado
66.807.438
36,3
57.565.816
22.196.854
12,1
21.815.612
21.075.006
11,5
20.984.747
18.882.476
10,3
40.418.523
15.918.958
8,7
3.072.896
6.515.118
3,5
3.796.853
5.661.188
3,1
4.686.465
5.130.542
2,8
‐
4.600.000
2,5
4.600.000
4.498.297
2,4
3.914.547
4.206.995
2,3
7.365.577
3.616.172
2,0
‐
2.777.678
1,5
2.064.000
2.057.378
1,1
2.645.844
29.802
0,0
‐
11.043.023
183.973.902
100%
183.973.902
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% do total
de financia‐
mento
executado
31,3
11,9
11,4
22,0
1,7
2,1
2,5
0,0
2,5
2,1
4,0
‐
1,1
1,4
0,0
6,0
100%

5.2 Desembolsos planeados para 2020 por Fontes de Financiamento e Instituições
Executoras, em milhares de dólares
Grupo de Doadores

Agência Doadora

Agência Executante

Totais do Governo da Austrália
Autoexecutado
OIT
GTL
ONU Mulheres
PNUD
Banco Mundial
Estados Unidos
USAID
Corporação para o Desafio do Milénio
Embaixada dos EUA
Departamento da
Agricultura dos EUA
OIM
Gabinete de
Assistência Externa
OIM
para Catástrofes
Departamento do
OIT
Trabalho dos EUA
Totais de Portugal
Autoexecutado
Camões
OIT
Camões

Portugal

Totais das Nações Unidas
Autoexecutado
OIM
UNICEF
UNFPA
PNUD
PAM
OIM
ONU Mulheres
FAO

OMS

União Europeia
OIT
GIZ
UE (autoexecutado)
BAD
UNICEF
PNUD
Camões
FAO
BAD
GTL
BAD (autoexecutado)
PNUD
Governo do Japão
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Total
66.807
57.566
4.613
4.579
42
3
5
22.197
7.925
7.380
6.511
7
300
73
21.075
17.562
3.246
267
2.966
18.883
9.154
80
2.866
2.415
1.666
1.611
657
379
55
15.919
6.060
3.629
3.073
1.130
1.019
723
176
110
6.515
2.848
2.667
1.000
5.661

Grupo de Doadores

Agência Doadora

Agência Executante

Governo do Japão

JICA
UNICEF
ONU Mulheres

4.687
745
230
5.131

PNUD

3.051

PNUD

2.079
4.600
4.498
3.915
584
4.207
3.737
470
3.616
3.616
2.778
2,064
407
210
97
2.057
1.713
345
30
30
183.974

FUNDO
Fundo Fiduciário do
Fundo Global para o
Meio Ambiente
Fundo Clima Verde
República Popular da China
Totais da Nova Zelândia
Autoexecutado
Banco Mundial
Totais da Alemanha
GIZ
OMS
Fundo Global
GTL
Governo da República da Coreia
Autoexecutado
PNUD
OIM
ONU Mulheres

KOICA
Governo da Coreia
Totais do Grupo do Banco Mundial

Banco Mundial
IFC
Totais do Reino Unido
OMS
Total
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Total

5.3 Desembolsos planeados para 2020 por Instituições Executoras e Fontes de
Financiamento, em milhares de dólares
Grupo de Agências

Agência Executora

Fonte de Financiamento

Governo da Austrália (autofinanciado e autoexecutado)
Totais das Nações Unidas
Totais da Organização Internacional do Trabalho
União Europeia
Governo da Austrália
Portugal
Dep. do Trabalho dos EUA
Totais da Organização Mundial de Saúde
OMS
Alemanha
DFID
Totais do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento
Fundo Fiduciário do Fundo
Global para o Meio
Ambiente
Fundo Clima Verde
PNUD
BAD
UE
KOICA
Governo da Austrália
Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNICEF
UE
Governo do Japão
Fundo de População das Nações Unidas
Programa Alimentar Mundial
Organização Internacional para as Migrações
OIM
EUA
KOICA
OMS
ONU Mulheres
ONU Mulheres
Governo do Japão
Governo da Coreia
Governo da Austrália
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Montante
57.567
40.419
11.013
6.,060
4.613
267
73
9.653
9.154
470
30
8.929
3.051

2.079
1.666
1.000
723
407
3
4.629
2.866
1.019
745
2.415
1.611
1.255
657
309
210
80
748
379
230
97
42

Grupo de Agências

Agência Executora

Fonte de Financiamento

Organização para a Agricultura e Alimentação
UE
FAO
Totais dos Estados Unidos
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional
Corporação para o Desafio do Milénio
Embaixada dos Estados Unidos
Totais de Portugal
Portugal
Camões
Camões
Portugal
UE
Totais do Governo de Timor‐Leste
Ministério das Finanças
Governo da Austrália
Ministério da Saúde
Fundo Global
Ministério das Obras Públicas BAD
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (totais)
Corporação Alemã
UE
Japão
JICA
República Popular da China
Nova Zelândia, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio
Totais do Banco Asiático para o Desenvolvimento
BAD
UE
Totais da União Europeia
Totais do Grupo do Banco Mundial
Banco Mundial
Banco Mundial
Nova Zelândia
Governo da Austrália
Corporação Financeira Internacional
Agência da Coreia para a Cooperação Internacional
Total Global
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Montante
165
110
55
21.816
7.925
7.380
6.511
20.985
17.562
2.966
281
177
11.043
4.579
3.616
2.848
7.366
3.737
3.629
4.686
4.600
3.915
3.797
2.667
1.130
3.073
2.646
1.713
584
5
345
2.064
183.974

5.4 Desembolsos planeados para 2020 por Doadores e Subpilares do PED

Austrália
Estados Unidos1
Portugal2
UE
OMS
BAD
Japão3
FCV/FGMAF4
China
Nova Zelândia
Alemanha
Fundo Global
Coreia5
UNICEF
UNFPA
Banco Mundial
PNUD
PAM
OIM
ONU Mulheres

9,09
4,79
19,87

2,07
9,23
1,15

0,21

4

0,60

2,44
0,29
0,1
0,81
1,03
0,41

IFC
FAO

6,54
0,08
0,30
1,37
1,00
1,16

7,50

1,51
0,12

0,03

6,95
3,07

0,91

1,42

7,36

0,54

0,05

12,66
2,54
0,18
0,60

0,08

0,62
0,02

0,21
0,08
0,24

0,60

0,36 1,55
2,08 0,54

0,11

0,47

0,12
1,61
0,60
0,20

0,29

0,29

1,21

0,13

0,29 1,38

1,44
0,39
0,56
0,01
0,11

0,07
1,34

0,21
0,27

0,03

0,004

0,8

1,72
1,61
0,6
0,38

0,05
0,17

0,34
0,06

0,03
37,18

TOTAIS
3,62
2,78
2,87
2,42
1,71

0,36
0,26
0,14

0,02

0,11

4,50
4,21

0,06
43,98

Não definido no PED

Não categorizado em SP

0,28

66,81
22,20
21,08
15,92
9,23
6,52
5,66
5,13
4,60

1,92
3,62
0,87
1,33
0,82
0,01

Gestão do Setor Público e
Boa Governação

Justiça

Negócios Estrangeiros

Defesa

Segurança

Não categorizado em SP

Quadro Institucional

1,03

0,07

0,35
2,51

Invest. do Setor Privado

Turismo

Petróleo

Agricultura

6,92 3,84
3,11
0,07
4,51

0,16
0,26

Desenvolvimento Rural

Aeroportos

Portos Marítimos

Eletricidade

Água e Saneamento

Não categorizado em SP

Cultura e Património

Ambiente

4,61
0,15

Desenvolvimento
Económico

0,17

Reino Unido
Totais

12,32
2,88

Inclusão Social

Saúde

Educação e Formação

Doadores (milhões de USD)

Estradas e Pontes

Desenvolvimento de
Infraestruturas

Capital Social

0,03
11,90

4,74 0,16

7,81

14,64

2,53

0,00 1,21 0,07 9,65 16,41 0,00

1,24

1,72 1,68

9,61 0,00

0,30

0,75

18,12

0,00

1. Embaixada dos EUA, MCC, USAID; 2. Portugal & CAMÕES; 3 Fundo Clima Verde & Fundo Fiduciário do Fundo Global para o Meio Ambiente; 4 Embaixada do Japão & JICA 5. Embaixada da República da
Coreia & KOICA
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0,28 183,97

5.5 Desembolsos planeados para 2020 por Instituições Executoras e Subpilares do PED

GTL
OIT

3,62

OMS

9,65

PNUD

0,41
0,29
1,10
0,86
4,0

NZ

1,86

BAD
Camões
UE

2,52

UNFPA
Banco Mundial

1,03
0,59

0,12

2,56
0,60

0,12

IFC
FAO

7,36
0,21

0,54

1,03

1,94 0,9
10,4

1,83
0,29
0,66
0,77

2,57

2,08 0,54
7,38
0,29

1,2

0,27

0,29 5,01
0,36 1,55

0,36

0,004

1,05

0,04
0,40

0,82
0,01

0,56
0,01

0,16

0,07

0,16

TOTAIS

Não definido no PED

Não categorizado em SP

57,57
17,56

2,54

14,44

4,58

11,04
11,01

0,26

0,12 0,62

1,34

1,11

8,93
7,38
7,37
4,69
4,63
4,60

0,28
0,13

0,29

0,07
0,88

0,05
0,2

0,42
0,35
0,42

3,91
0,3

2,26
1,61

0,01
0,22

0,06
0,03

0,05

1,26
0,75

0,16

0,17
11,9

3,80
3,42
3,07
2,42
2,30

0,14

1,4

0,03
37,4

8,08

0,67

0,1
1,93

0,89
0,20

Gestão do Setor Público e Boa
Governação

Negócios Estrangeiros

Defesa

Segurança

Não categorizado em SP

1,42

0,17
43,9

Investimento do Setor Privado

Turismo

Petróleo

Agricultura

Desenvolvimento Rural

3,11

Quadro Institucional

9,65

0,86
1,61
0,30
0,14

Desenvolvimento
Económico

6,92 3,84

2,26

KOICA
PAM

Total

0,15
0,58

MCC
GIZ
JICA
UNICEF
China

OIM
ONU Mulheres

1,5

Não categorizado em SP

2,88

Aeroportos

4,49

1

Portos Marítimos

USAID

Eletricidade

6,54

Água e Saneamento

12,3

Não categorizado em SP

9,04
17,4

Cultura e Património

Inclusão Social

Austrália
Portugal

Ambiente

Saúde

Educação e Formação

Executoras (milhões de dólares)

Estradas e Pontes

Desenvolvimento de
Infraestruturas

Capital Social

4,74 0,16 7,81 14,6 2,5

0,06
‐ 1,2

0,07
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‐ 9,65 16,4

0,34
0,17

0,08
‐ 1,24

1,72 1,68

9,61

0,3

0,75

18,1

‐ 0,3

183,97
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