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2014 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: GESTÃO PARA 

MELHORES RESULTADOS 

26 DE JULHO DE 2014 !
Na reunião de Parceiros de Desenvolvimento de 2014 Timor-Leste, nós, os representantes do 
Governo de Timor-Leste e os Parceiros de Desenvolvimento, as Organizações da Sociedade Civil e 
os representantes do setor privado, reunimo-nos para discutir o progresso da implementação do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 e concordámos com uma estrutura e um 
processo para atingir os resultados para o futuro.  !
Todos nós ficámos satisfeitos em nos reunirmos num espírito de solidariedade e cooperação para 
rever os nossos desafios e nossas conquistas e para assegurar que os nossos esforços futuros vão 
no sentido das prioridades nacionais de Timor-Leste e das necessidades do povo Timorense.  

Tivemos a honra de termos connosco, nesta reunião, os nossos amigos da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), países amigos na região e agradecemos-lhes a fraternidade e 
amizade.  Estamos satisfeitos por esta reunião poder desempenhar um papel de ligação entre os 
membros da CPLP e as nações da região Ásia-Pacífico.  

Tendo em conta o Pacto de Desenvolvimento de Díli de 2011 e o Novo Acordo para o Envolvimento 
dos Estados Frágeis, o Encontro dos Parceiros de Desenvolvimento de 2014 afirmou e 
comprometeu-se a trabalhar com os Grupos de Setores Estratégicos e a Matriz SDP para assegurar 
a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030.  !

UM PLANO NACIONAL, DIRIGIDO PELO PAÍS, PROPRIEDADE DO PAÍS - O PLANO 
ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 2011-2030 !

Na reunião dos Parceiros de Desenvolvimento de 2011, foi lançado o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2011-2030 para definir um enquadramento que transforme Timor-Leste de um 
país de baixo rendimento num país de rendimento médio-alto em 2030, onde cada indivíduo 
Timorense tenha a oportunidade de ser saudável, instruído e sentir-se seguro. !
Os participantes desta reunião reforçaram o comprometimento para com o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2011-2030 como o quadro geral para desenho de projetos e programas e para a 
sua implementação e reafirmaram o alinhamento do seu trabalho com os seus planos, estratégias, 
ações e metas. !

O MECANISMO DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO - RELATÓRIOS 
DOS SETORES ESTRATÉGICOS !

Na reunião de Parceiros de Desenvolvimento de 2013, foi acordado que o Mecanismo de 
Coordenação Política de Desenvolvimento facilitaria a implementação do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento2011-2030.  Este mecanismo consiste em quatro Setores Estratégicos (o Setor 
Económico, o Setor Social, o Desenvolvimento de Infra-estruturas e a Governação e o 
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Fortalecimento Institucional) que estão diretamente alinhados com os quatro pilares do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. !
O Governo de Timor-Leste e os parceiros de desenvolvimento, as Organizações da Sociedade Civil 
e o Setor Privado estão empenhados em trabalhar, através do Mecanismo de Coordenação Política 
de Desenvolvimento, de modo a conduzir o planeamento e a entrega do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2011-2030. !
Os participantes concordam em monitorizar esses compromissos e relatar o progresso contínuo em 
conformidade, ao nível setorial e subsetorial, o que nos permite que nos apercebamos da nossa 
visão compartilhada. Assumimos estes compromissos com integridade, reafirmando a nossa 
vontade de trabalhar em parceria nesta nova fase de desenvolvimento de Timor-Leste. Os ministros 
das áreas relevantes comprometeram-se a liderar as reuniões dos grupos de setores estratégicos 
com o apoio dos parceiros de desenvolvimento. !!

A MATRIZ PED !
De modo a permitir que o Mecanismo de Coordenação Política de Desenvolvimento seja eficaz, o 
Governo de Timor-Leste e os parceiros de desenvolvimento trabalharam juntos ao longo de 2013 e 
2014 para preparar a Matriz PED como uma ferramenta para impulsionar a entrega e garantir a 
implementação da política.  A Matriz PED foi lançada nesta TLDPM. !
A Matriz PED fornece uma estrutura e um processo com o qual todos nós concordamos, atribui 
responsabilidades e assegura a responsabilização para o cumprimento de metas.  A Matriz PED 
estabelece uma hierarquia de metas agrupadas sob os quatro Setores Estratégicos.   !
Estamos todos empenhados em trabalhar de acordo com a Matriz PED para entregar o Plano de 
Desenvolvimento Estratégico2011-2030, e reconhecemos que este é um documento em evolução.  
Todos nós adotamos e confirmamos os objetivos da Matriz PED e alinhamos o nosso planeamento 
e orçamento em conformidade.  !

A REVISÃO INTERCALADA !
O Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030  fornece a estrutura para alcançar um futuro 
positivo para Timor-Leste e para realizar os sonhos do povo timorense. Foi acordado que, como um 
documento-quadro, o plano precisa de ser adotado em relação ao progresso, as alterações de 
circunstâncias e questões emergentes. !
Foi acordado que o Quinto Governo Constitucional de Timor-Leste vai proceder a uma revisão 
intercalar, a começar no início de 2015, do Plano Estratégico de Desenvolvimento2011-2030 para 
garantir que o mesmo continua a fornecer a estrutura para o desenvolvimento nacional até 2030. 
Será estabelecido um grupo de missão para realizar esta tarefa,em que participam instituições 
relevantes, incluindo o Gabinete do Primeiro-Ministro, o Ministério das Finanças, os ministérios que 
tutelam os vários setores, os parceiros de desenvolvimento, as Organizações da Sociedade Civil e 
do setor privado. Os resultados da Revisão serão apresentados na próxima reunião TLDPM em 
2015.
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