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Parte 1: Assistência de Desenvolvimento ao Orçamento de 
Fontes Combinadas para 2021 
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 em termos de percentagem 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 2021 os 
parceiros de desenvolvimento pretendem fornecer 155,1 milhões de dólares na forma de 
assistência sem ser na forma de empréstimos.  

As informações sobre assistência sem ser na forma de empréstimos 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 agências 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 2021 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 28 de setembro 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 
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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.  

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 Governança; 
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 de 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 de 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, a autonomização, a 
qualificação e a saúde; 
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 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 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, 
prestação de contas, 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 
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 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 

 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 – agentes 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 a UGPD liderou a organização da Reunião Anual de Timor-Leste 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 Governo em várias áreas. Reconhece 
a importância das contribuições dos doadores, ao mesmo tempo que assume a necessidade de 
melhorias para garantir que se retira 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 agências governamentais específicas.  
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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.  
 
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 agências 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’ 



9 

 
 
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 150 milhões de dólares a partir de 2016. Os 
parceiros de desenvolvimento reportam desembolsos totais de 155,1 milhões em 2021. O apoio 
dos parceiros de desenvolvimento deverá registar uma redução de quase 16% em relação aos 
valores de 2020. Isto deve-se a duas razões. Em primeiro lugar, a pandemia do coronavírus criou 
uma necessidade considerável de aumentar a despesa em Timor-Leste para proteger a nação contra 
a disseminação potencial do COVID-19. Em segundo lugar, o reporte dos doadores para 2020 foi 
conduzido a meio de 2020, o que fez com que os parceiros de desenvolvimento tivessem uma 
noção mais clara de quanto irão desembolsar até final do ano. 
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Figura 3.1.1 Desembolsos sem ser como empréstimos por parte de Parceiros de 
Desenvolvimento entre 2016 e 2024, em milhões de dólares 

 
Fonte: Portal de Transparência da Ajuda 
 

É importante notar que por norma as estimativas de financiamento a mais de um ano de distância 
não são tipicamente confiáveis . 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 2021 sejam: Governo da Austrália, com 54,2 milhões de dólares (35,0% do 
total); Portugal, incluindo financiamento do Instituto Camões, com 18,2 milhões (11,8%); União 
Europeia, com 13,7 milhões (8,9%)1; Nações Unidas, com 12,9 milhões (8,3%); e Estados Unidos 
da América, com 11,1 milhões (7,2 %;). A Parte 5 contém um resumo detalhado dos desembolsos 
por parte de doadores e agências executoras. 

 

                                                            
1 Este valor não inclui os aproximadamente 9,38 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 2021, em percentagens* 

* A Parte 5 contém uma lista detalhada de financiadores e agências executoras. 

 
Por seu lado a Figura 3.2.2 abaixo destaca os recursos providenciados a outras agências de 
doadores e/ou agências governamentais com vista à execução do projeto. As colunas representam 
as agências 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 23,9 milhões dos 23,1 milhões que a ONU pretende desembolsar em 2021.  
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Figura 3.2.2 2021 Desembolsos previstos para 2021 por agência executora (excluindo fundos 
autoexecutados), em milhares de dólares 

 
Fontes: Fundo Clima Verde e Fundo Global do Meio Ambiente 

A tabela seguinte mostra um retrato dos principais projetos e programas previstos de doadores em 
2021. A Austrália é responsável por cinco dos dez projetos com maior volume de financiamento. 
O total combinado destes projetos representa 40,2% de todos os desembolsos previstos durante 
2021.  

Tabela 1: 10 projetos com maiores desembolsos por parte de doadores sem ser na forma de 
empréstimos previstos para 2021 

Título do Projeto 
Parceiro de 
Desenvolvimento 

Subpilares do PED 

Total para 
2021 em 
milhões 

de dólares 
Ai ba Futuru - Parceria para um 
Projeto de Agrossilvicultura 
Sustentável (PASF) 

UE e Alemanha Agricultura 8,9  

Parceria entre Austrália e Timor-
Leste para Desenvolvimento Humano 
– Setor da Saúde 

Austrália Saúde 8,2  

Timor-Leste: Projeto de Melhoria da 
Produtividade da Agricultura 
Sustentável 

Banco Mundial Agricultura 7,2  

9,008,026 

3,769,410 

3,195,967  3,099,552 

1,000,000 

441,770  316,667  175,050  6,822 

 ‐

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

 8,000,000

 9,000,000

 10,000,000

GoTL GIZ UNDP ILO FAO IOM WHO Camoes UNICEF

EU USA ADB Global Fund World Bank GEF Australia Portugal Korea Japan



13 

Título do Projeto 
Parceiro de 
Desenvolvimento 

Subpilares do PED 

Total para 
2021 em 
milhões 

de dólares 
Programa de Cooperação com ONGs 
Australianas (ANCP) 

Austrália  Agricultura 

 Saúde 

 Inclusão Social 

 Justiça 

 Água e Saneamento 

 Gestão do Setor 
Público e Boa 
Governança 

 Educação e Formação 

6,9  

Escolas de Referência de Timor-
Leste - Centros de Formação 

Portugal Educação e Formação 6,0  

Programa de Desenvolvimento da 
Polícia de Timor-Leste (PDPTL) 

Austrália Segurança 5,9  

5530 – Escola Portuguesa Ruy Cinatti 
– Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa 

Portugal Educação e Formação 5,5  

Parceria para Fortalecer o 
Desenvolvimento de Sucos e a 
Administração Municipal 
(PARTISIPA, anteriormente PNDS-
PE) 

Austrália Desenvolvimento Rural 5,4 

Programa HATUTAN para a 
Educação e Nutrição (o beneficiário é 
o Ministério da Educação) 

Embaixada dos 
EUA 

Educação e Formação 4,4  

Parceria entre Austrália e Timor-
Leste para Desenvolvimento Humano 
– Setor da Saúde 

Austrália Educação e Formação 4,0  

 

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 2021. 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.  

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 2021. Os Parceiros de 
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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 agências 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 
Desembolsos planeados para 2021 

Pilar Subpilar N.º de 
projetos 

N.º de 
PDs 

N.º de 
execuções 
(não gov.) 

(milhões 
de USD) 

% do 
total 

Capital Social Educação e formação 36 11 11 39,1 25.2 
Saúde 32 13 11 34,3 22.1 
Inclusão social 22 13 12 14,0 9.0 
Ambiente 8 5 5 1,8 21.2 
Cultura e património 1 1 1 0,2 0.1 

Subtotal 90 23 19 89,4 57.7 
Desenvolvi‐
mento 
Económico 

Agricultura 15 10 10 25,8 16.6 
Desenvolvimento rural 3 2 2 7,9 5.1 
Turismo 4 4 4 3,6 2.3 
Investimento do setor privado 1 1 1 1,5 1.0 
Subtotal 20 13 13 38,7 25.0 

Quadro 
Institucional 

Gestão do setor público e boa 
governação  

22 9 9 11,0 7.1 

Segurança 5 5 5 7,0 4.5 
Justiça 7 5 5 0,9 0.6 
Negócios Estrangeiros 1 1 1 0,6 0.4 
Subtotal 31 12 12 19,5 12.6 

Desenvolvi‐
mento de Infra‐
estruturas 

Estradas e pontes 4 4 2 3,6 2.3 
Água e saneamento 5 3 3 2,0 1.3 
Portos marítimos 1 1 1 1,2 0.8 
Eletricidade 1 1 1 0,3 0.2 
Subtotal 10 6 7 7,1 4.6 

Não definidos no PED 6 3 2 0.4 0,3 
Total 150 27 22 155.1 100 
 

3.4 Apoio dos Parceiros de Desenvolvimento na Luta contra o COVID-19 
Os Parceiros de Desenvolvimento têm sido uma fonte importante de financiamento e apoio técnico 
durante a pandemia do Coronavírus. Muitos parceiros de desenvolvimento elaboraram atividades 
completamente novas de resposta ao COVID-19, por exemplo através da compra de Equipamento 
de Proteção Pessoal e de apoio ao Laboratório Nacional para aumentar a capacidade de testagem. 
Outros também prestaram apoio adicional a programas e atividades existentes, como por exemplo 
a Austrália, que injetou fundos adicionais no seu programa TOMAK (To'os ba Moris Di'ak) com 
o intuito de contribuir para a segurança alimentar. 
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No total os parceiros de desenvolvimento reportaram compromissos superiores a 40 milhões de 
dólares no apoio a atividades relacionadas com o Coronavírus, incluindo iniciativas totalmente 
novas e/ou ajuste de atividades existentes. Os valores das atividades vão desde os 1.000 dólares 
até aos 4,7 milhões de dólares. O apoio vai dos 9 pilares de apoio médico à segurança alimentar, 
recuperação económica, água e saneamento, inclusão social e igualdade de género. O Anexo 1 
contém uma lista das atividades reportadas até à data de publicação. Esta lista não deve ser lida 
como uma lista completa, mas sim como um retrato das atividades. Para lá disto, os valores aqui 
apresentados são os valores comprometidos para todo o projeto ou atividade, não devendo por 
isso ser entendidos como  referido somente a 2021. 

Parte 4: Assistência Externa por Agência Beneficiária 
4.1 Assistência externa a agências beneficiárias da RDTL (não relativa a 
empréstimos) 
As tabelas seguintes apresentam um retrato mais detalhado do apoio planeado dos Parceiros de 
Desenvolvimento para 2021. Cada tabela mostra os projetos que os PDs irão implementar que 
trabalham diretamente com o Governo ou cujos resultados irão beneficiar esse Ministério. Estas 
tabelas dão às agências beneficiárias do Governo os detalhes necessários para criar orçamentos 
mais informados pelas contribuições de parceiros de desenvolvimento. Deve-se  notar que só são 
incluídos os Ministérios com apoio previsto entre 2021 e 2024.  
 
Tabela 3: Assistência externa por Agências Beneficiárias da RDTL  

Agência Governamental 
Desembolsos previstos em milhares 

de dólares entre 2021 e 2024 
Contagem 

de 
projetos 2021 2022 2023 2024 

Ministério da Saúde 33.692 18.157 10.654 6.209 34  

Ministério da Educação, Juventude e Desporto 28.103 18.098 14.917 1.670 22  

Ministério da Agricultura e Pescas 24.308 18.486 1.077 0 14  

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura 8.080 7.393 3.097 1.696 11  

Ministério do Interior  7.531 1.099 921 7 6  

Ministério da Administração Estatal 6.465 0 0 0 2  

Ministério das Obras Públicas 5.830 307 0 0 9  

Agência da RDTL não especificada 5.098 1.919 1.720 1.086 7  

Ministério da Solidariedade Social e Inclusão 4.573 218 90 7 8  

Ministério do Turismo, Comércio e Indústria 3.741 1.369 642 0 5  

Gabinete do Primeiro-Ministro 3.161 10 0 0 3  

Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão 2.973 0 0 0 3  

Secretaria de Estado do Ambiente 2.018 1.136 747 315 6  

Ministério das Finanças 1.975 44 9 9 9  

Comissão da Função Pública 1.482 292 292 0 2  

Ministério dos Transportes e Comunicações 1.228 0 0 0 1  

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 1.169 957 896 0 5  

Região de Oecusse 984 0 0 0 2  
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Agência Governamental 
Desembolsos previstos em milhares 

de dólares entre 2021 e 2024 
Contagem 

de 
projetos 2021 2022 2023 2024 

Ministério da Justiça 805 16 1 1 5  
Secretaria de Estado da Política de Formação 
Profissional e Emprego 674 10 0 0 4  

Secretaria de Estado da Comunicação Social 350 0 0 0 1  

Comissão Anticorrupção 44 15 0 0 1  

Tribunais - Tribunal de Recurso 44 15 0 0 1  

Parlamento Nacional 44 15 0 0 1  
Ministério dos Assuntos Parlamentares e da 
Comunicação Social 0 0 0 0 1  

Apoio ao setor governamental 144.371 69.557 35.063 11.002 185  

Setor não-governamental 10.715 2.185 62 0 15  

Total Global 155.086 71.742 35.125 11.002 195  
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4.1.1 Ministério da Saúde 

Está previsto que o Ministério da Saúde receba o maior nível de apoio dos parceiros de desenvolvimento em 2021, com 33,7 milhões de dólares, 
representando 21,73% de todo o apoio previsto para 2021. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Saúde 

 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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

Austrália 
 

A parceria da Austrália com o Ministério da Saúde (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 funcional, capaz de 
prestar serviços de saúde de emergência a todos os 
timorenses. A PDH está igualmente a prestar apoio ao 
Ministério da Saúde para facilitar melhorias a nível de 
saneamento em Viqueque e Lautém, a fim de atingir o 
estatuto ODF em ambos os municípios. O PDH presta 
também pareceres técnicos ao governo e seus parceiros 
sobre desenvolvimento sensível às questões da nutrição, 
inclusão das pessoas com deficiência, igualdade de género e 
emancipação de mulheres e meninas através da saúde. 

• Apoio técnico à implementação do Plano do MS de 
Resposta e Recuperação do COVID-19  
• Desenho de saúde aprovado entre o MS e a DFAT para os 
próximos cinco anos, incidindo no reforço dos cuidados de 
saúde primários  
• Liga Inan e Serviços de Transporte Ambulatório iniciam a 
transição para a gestão do MS  
• Formação prestada em parceria com o MS / INS / HNGV e 
novas qualificações aplicadas por prestadores de cuidados 
na linha da frente  
• Alvos de planeamento familiar a partir do NHSSP 
atingidos conjuntamente através de cooperação a nível de 
prestação de serviços entre o MS e o MSTL  
• Sistema de fornecimentos instalado e utilizado por 
Direções Nacionais relevantes e Serviços Municipais de 
Saúde, HNGV, Hospitais de Referência e CHCs  
• Serviços de saúde mental e saúde inclusiva para pessoas 
com deficiências reforçados através de parcerias formais 
com o MS e a PRADET/RHTO 
• Programa de saneamento em Viqueque e Lautém para 
apoiar o Departamento de Saúde Ambiental, Departamento 
de Promoção da Saúde e os dois Serviços Municipais de 
Saúde, a fim de atingir o estatuto ODF em ambos os 
municípios. 

8.149 0 0 0 

Programa Nacional da 
Tuberculose (PNT) e 
Sistemas Resilientes e 
Sustentáveis para a Saúde 
(SRSS) 

MS com 
financia-
mento do 
Fundo Global 
de Combate à 
SIDA, 
Tuberculose 
e Malária 

O PNT-MS e as Direções relevantes implementarão os 
serviços de TB e os SRSS através da concessão do Fundo 
Global para o período de 2021 a 2023, na qualidade de 
Recipiente Principal (RP). O MS ajudará ao sentimento de 
pertença nacional e desenvolverá a capacidade nacional de 
modo a permitir a implementação. As responsabilidades 
pela implementação de serviços de TB e SRSS a todos os 
níveis, os quais estão integrados com o sistema geral de 
saúde, seguem um plano de trabalho definido, diretivas 
operacionais do PNT e reuniões trimestrais de coordenação 
entre o RP, Subrecipientes e parceiros técnicos. 

O projeto dará o apoio necessário em termos de 
financiamento do MS, tal como previsto no plano de 
trabalho acordado para a implementação do Programa 
Nacional de Tuberculose e dos SRSS, com o objetivo de 
conseguir um declínio rápido na incidência, mortalidade e 
morbosidade da TB, rumo à redução na incidência da TB 
(em todas as suas formas) em 50% até 2025 e em 90% até 
2035 (a partir do valor base de 2015), e de melhorar os 
planos de transição e de sustentabilidade, com a utilização 
de recursos domésticos e a institucionalização de melhorias 
aos sistemas de saúde. 

3.571 2.497 2.280 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Saúde 

 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Prioridade Estratégica 1: 
2020-21 PLANO DE 
TRABALHO DE 
ATIVIDADE TLS SP-1 
Cobertura Universal de 
Saúde (CUS) 

OMS Reforço da Cobertura Universal de Saúde (CUS): 1). 
Sistemas de saúde reforçados, em apoio a uma cobertura 
universal de saúde sem problemas financeiros, incluindo 
equidade de acesso com base no género, idade, rendimentos 
e deficiência; 2) 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 

A OMS presta apoio técnico e financeiro ao MS no reforço 
dos sistemas de saúde para a promoção da Cobertura 
Universal de Saúde (CUS) através do fortalecimento de 
políticas e estratégias sobre recursos humanos para a saúde, 
financiamento da saúde e medicamentos essenciais; 
prevenção e controlo de doenças e mortes associadas a 
doenças transmissíveis / evitáveis através de vacinas e 
doenças não-transmissíveis / crónicas, saúde mental, saúde 
oral, saúde oftalmológica e segurança rodoviária; promover 
saúde reprodutiva, saúde materna e infantil através da 
redução das mortes de mães, bebés e crianças; e reduzir a 
resistência antimicrobiana. 

2.774 2.913 3.058 3.211 

Categoria 4 (Sistemas de 
Saúde); 4.1 Políticas, 
Estratégias e Planeamento 
Nacionais de Saúde; 4.2 
Serviços de Saúde 
Integrados Centrados nas 
Pessoas; 4.3 Acesso a 
Medicamentos e 
Tecnologias de Saúde; 4.4 
Informações sobre o 
Sistema de Saúde / Estudo 
sobre Saúde 

OMS Categoria 4 (Sistemas de Saúde); 4.1 Políticas, Estratégias e 
Planeamento Nacionais de Saúde; 4.2 Serviços de Saúde 
Integrados Centrados nas Pessoas; 4.3 Acesso a 
Medicamentos e Tecnologias de Saúde; 4.4 Informações 
sobre o Sistema de Saúde / Estudo sobre Saúde 

Não foram fornecidas informações. 1.845 1.845 0 0 

Programa Nacional da 
Malária (PNM) 

MS com 
financiament
o do Fundo 
Global de 
Combate à 
SIDA, 
Tuberculose 
e Malária 

Na qualidade de Recipiente Principal (RP), o PNM-MS 
ajudará ao sentimento de pertença nacional e desenvolverá a 
capacidade nacional de modo a permitir a implementação 
do programa. O programa evitará o restabelecimento da 
transmissão da malária em Timor-Leste, manterá a zero a 
mortalidade devido a malária contraída a nível local e 
procurará obter a certificação da OMS em como o país está 
livre de malária. 

O projeto prestará o apoio de financiamento necessário ao 
MS como parte do plano de trabalho acordado para a 
implementação do Programa Nacional da Malária, com o 
objetivo de manter Timor-Leste livre de malária indígena. 

1.819 1.390 729 0 

TOMAK – Prosperidade 
através da Agricultura 
(Timor-Leste) 

Austrália O TOMAK é o principal programa da Austrália para o 
desenvolvimento rural em 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 

Não foram fornecidas informações. 1.767 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Saúde 

 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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. 

Programa HATUTAN de 
Educação e Nutrição (o 
beneficiário é o Ministério 
da Educação) 

Governo dos 
EUA 

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. 1.448 1.144 734 0 

Capacitação sobre 
Diagnósticos e 
Administração da 
Tuberculose em Timor-
Leste 

KOICA 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. 

Não foram fornecidas informações. 1.326 1.328 0 0 

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) 

OMS 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) 

Não foram fornecidas informações. 1.270 1.270 0 0 

Programa Nacional de 
VIH/SIDA (PAN) 

MS com 
financia-
mento do 
Fundo Global 
de Combate à 
SIDA, 

Na qualidade de Recipiente Principal (RP), o PAN-MS 
ajudará ao sentimento de pertença nacional e desenvolverá a 
capacidade nacional de modo a permitir a implementação 
do programa. O programa implementará os módulos 
seguintes: Módulos de prevenção para homens que têm sexo 
com outros homens, mulheres trabalhadoras do sexo e 
pessoas transgénero; Testagem diferenciada de VIH; 

O projeto prestará o apoio de financiamento necessário ao 
MS como parte do plano de trabalho acordado para a 
implementação do Programa Nacional de VIH/SIDA, com o 
objetivo de quebrar a transmissão do VIH, pôr fim às mortes 
por SIDA e controlar as DSTs, em prol de um Timor-Leste 
saudável. 

1.263 1.114 1.088 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Saúde 

 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Tuberculose 
e Malária 

Tratamento, cuidados e apoio; Atividades de colaboração 
VIH-TB; Prevenção da transmissão de mãe para filho; 
Direitos Humanos; e Sistemas de Informação para a Gestão 
da Saúde e M&A. 

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 

Não foram fornecidas informações. 1.058 1.111 1.167 1.313 

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

PAM 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. 

O PAM passou o Programa de Alimentação Suplementar 
Específica (PASE) para o Ministério da Saúde (MS), 
embora continue a prestar apoio técnico ao MS sobre o 
PASE. O PAM está a colaborar com o MS e o SAMES para 
maximizar a utilização de existências nacionais a fim de 
minimizar as quebras esperadas de fornecimento, ao mesmo 
tempo que cobre as necessidades gerais no médio a longo 
prazo para garantir a continuidade do programa de nutrição. 

933 0 0 0 

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

Japão 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 2021 o programa tenciona prestar tratamento médico, 
incluindo vacinação, a crianças nos distritos de Ataúro e 
Metinaro. Em linha com a visão do Ministério da Saúde de 
"Timorenses saudáveis num Timor-Leste saudável", este 
projeto permite às comunidades remotas aceder a serviços 
de saúde primários. Deste modo, o projeto contribuirá 
indiretamente para a visão do ministério. 

800 640 0 0 

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

OIM 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 

Apoio ao PNT através da ligação e contribuição diretas para 
o programa atual de cuidados e prevenção da tuberculose, e 
especialmente através da melhoria das notificações de casos 
de tuberculose graças a um melhor acesso a áreas remotas e 

700 700 0 0 



21 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Saúde 

 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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. 

a uma deteção de casso mais sistemática e efetiva. As 
abordagens e atividades do projeto seguem as diretivas e 
estratégias do PNT. Todas as atividades serão 
implementadas em colaboração com a estrutura existente do 
Programa Nacional da Tuberculose, subordinada às 
autoridades do PNT. Com o apoio do programa o PNT irá 
reforçar componentes específicos da estratégia, os quais 
poderão então ser alargados a outras áreas de Timor-Leste. 

Equipa médica chinesa China 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. 

Não foram fornecidas informações. 600 0 0 0 

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

OMS 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. 

A OMS presta apoio técnico e financeiro ao MS no trabalho 
com parceiros para promover a saúde e o bem-estar através 
da resposta a determinantes sociais da saúde tais como 
promoção de uma boa nutrição e da segurança alimentar, 
promoção do programa de água, saneamento e higiene, 
resposta aos impactos das alterações climáticas na saúde e 
promoção da saúde escolar. 

541 568 597 626 

Prioridade Estratégica 2: 
2020-21 PLANO DE 
TRABALHO DE 
ATIVIDADE TLS SP-2 
Emergências de Saúde 

OMS 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. 

A OMS presta apoio técnico e financeiro ao MS no trabalho 
com parceiros para fortalecer a vigilância de doenças e a 
Regulação Internacional da Saúde (RIS), bem como reforçar 
a prontidão e a resposta em situações de emergência 
relativamente a todos os perigos (desastres naturais, 
desastres provocados por ação humana, e surtos, epidemias 
e pandemias) 

533 560 588 661 
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Prestação de 
conhecimentos técnicos 
para o desenvolvimento de 
um sistema eficiente e 
efetivo de gestão de cadeias 
de fornecimento no 
governo (atividade de 
categoria 9) 

PAM 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. 

Apoio ao governo no fortalecimento dos sistemas de cadeias 
de fornecimentos da organização, a fim de possibilitar o 
fornecimento ininterrupto de equipamento médico a 
instalações de saúde. Prestação de assistência técnica para 
melhorar os sistemas de cadeias de fornecimentos, incluindo 
a gestão de inventários e de armazéns. 

497 0 0 0 

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

Austrália 
 
 

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 
meninas, com incidência na saúde, educação e proteção 
social. 

Ver descrição na primeira entrada da Parceria para o 
Desenvolvimento Humano acima 
 

495 0 0 0 

ASA Programática de 
Capital Humano em Timor-
Leste (P172706) 

BM Esta atividade pretende desenvolver um envolvimento 
político com o Governo de Timor-Leste a fim de aconselhar 
em relação ao aumento da efetividade da despesa no setor 
social, com o intuito de melhorar a acumulação de capital 
humano no país.  

Relatório e capacitação 364 364 50 0 

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

PAM 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 

Aprovisionamento de máquinas misturadoras para fortificar 
a disponibilidade de arroz localmente para crianças sob o 
programa de refeições escolares. Validação da instalação de 
máquinas misturadoras para a produção de arroz fortificado 
no país, de modo a garantir que o arroz certificado possa  ser 
consumido em segurança por crianças em idade escolar. 
Apoio à assistência técnica ao desenvolvimento de diretivas 
de segurança alimentar para o programa de refeições 
escolares. Prestação de assistência técnica para a produção 

358 0 0 0 
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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. 

de materiais informativos, comunicacionais e educacionais 
sobre segurança alimentar e arroz fortificado. Defesa das 
constatações principais da análise FNG em 2019 junto de 
linhas ministeriais, intervenientes e doadores para melhorar 
a segurança alimentar e reduzir a má nutrição. 
Desenvolvimento de padrões nacionais de segurança 
alimentar por via da prestação de assistência técnica ao MS 
e a ministérios relevantes. Alargamento do programa de 
arroz fortificado a 4 municípios em 2021, visando crianças 
em idade escolar. Prestação de formação sobre garantias de 
qualidade e controlo de qualidade sobre segurança alimentar 
a operadores e gestão de CNL sobre produção de arroz 
fortificado e distribuição a escolas-piloto. Desenvolvimento 
de Decreto-Lei sobre Alimentos Fortificados em 
colaboração com linhas ministeriais sob a KONSSANTIL. 

COVID-19 (Corona Virus 
Disease 2019) 

OMS com 
financiament
o do DFID, 
Alemanha, 
Austrália e 
EUA 

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. 

A OMS presta apoio técnico e financeiro ao MS para 
colmatar lacunas e prevenir e controlar o COVID-19, de 
modo a reduzir as doenças e os óbitos atribuídos ao 
COVID-19 

317 0 0 0 

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

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. 

1. Apoio a sistemas de água em instalações de saúde, 
gabinetes nos sucos, igrejas, casas seguras e agregados 
familiares vulneráveis (por exemplo estações de lavagem de 
mãos com sabão e tanques de água); 2) Sensibilização para 
a prevenção do COVID-19; 3) Distribuição de conjuntos de 
higiene em postos de saúde, Serviço Integrado de Saúde 
Comunitária (SISCa), centros comunitários de saúde e 
famílias; e 4) Apoiar as organizações locais de meios de 
comunicação para promover informações factuais sobre o 
COVID 19, com especial incidência no combate a notícias 
falsas; 

280 0 0 0 

PIP (Quadro de Preparação 
para uma Pandemia de 
Gripe) 

OMS 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. 

Não foram fornecidas informações. 222 233 245 275 



24 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Saúde 

 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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 

OMS 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 

Não foram fornecidas informações. 173 173 0 0 

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 

OMS Categoria 3: Promoção da saúde ao longo da 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 

Não foram fornecidas informações. 158 158 0 0 

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

Japão 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. 

Em 2021 o projeto visa incluir o “furikake” no programa de 
refeições escolares em Díli e Ermera, de modo a melhorar a 
condição de saúde das crianças. O projeto contribuirá 
indiretamente para a concretização da visão do Ministério 
da Saúde de "Timorenses saudáveis num Timor-Leste 
saudável". O projeto está igualmente alinhado com o papel 
do Ministério da Educação, Juventude e Desporto de 
“Fortalecer as condições de ensino e aprendizagem”, uma 
vez que a distribuição de furikake garante a boa saúde das 
crianças, que assim poderão concentrar-se nos estudos. 

112 0 0 0 

Reabilitação do Centro de 
Saúde Pública de Lospalos, 

Japão Este projeto irá reabilitar o Centro de Saúde Pública de 
Lospalos (detalhes: Departamento de Emergências (duas 

Reabilitação do Centro de Saúde de Lospalos e melhoria do 
ambiente médico e da qualidade dos cuidados de saúde. 

90 0 0 0 
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no Suco de Fuiloro, Posto 
Administrativo de 
Lospalos, Município de 
Lautém 

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, sala de 
partos, sala de hospitalização e duas retretes, com uma área 
de 198m2) e o corredor de ligação (29m). 

RSC (Resposta a Surtos e 
Crises) 

OMS Quadro de Respostas de Emergência implementado em 
situações de emergência e desastres agudos/imprevistos 
com consequências ao nível da saúde pública. 

Não foram fornecidas informações. 66 69 73 76 

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); 

OMS 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); 

Não foram fornecidas informações. 53 35 0 0 

Programa de Voluntários 
Australianos (PVA) 

Austrália 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 (povos) 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. 

Através da colocação de voluntários profissionais, melhorar 
a qualidade e acesso a serviços de saúde primários e 
secundários, bem como a um vasto espectro de serviços 
relacionados com saúde, por via do desenvolvimento de 
qualificações técnicas, capacidade administrativa e de 
gestão, educação, sensibilização e ativismo. 

42 42 42 42 

Reforço da Resiliência 
Comunitária em Oecusse 

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. 

Estava previsto que esta atividade terminasse a 10 de 
novembro de 2020, porém a implementação de atividades 
foi suspensa de 24 de março a 26 de junho devido ao estado 
de emergência no país resultante da pandemia de COVID-
19. Assim, em 2012 (final a 19 de março de 2021) a 
atividade irá incidir na conclusão de todas as principais 
atividades previstas em 2020, incluindo Gestão e 
Governação com base nas Comunidades de Fontes de Água 
e Sistemas de Distribuição; Cooperação e Transferência de 
Apoio entre Governo e Autoridades/Comunidades Locais; 
Melhoria da Conservação e do Sistema de Fontes de Água; 
Melhoria do Sistema de Canalização; Acompanhamento de 

34 0 0 0 
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Mentor a Grupos de Poupanças e Créditos (GPC); 
Disseminação do Género; e Cerimónias de Transição. 

Análise da despesa pública 
de Timor-Leste: Educação 
e Saúde (P170252) 

BM 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. 

Relatório e capacitação 29 0 0 0 

Sobrevivência e 
Desenvolvimento Infantil 

UNICEF O Programa de Saúde e Nutrição continua a reforçar a 
capacidade dos sistemas de saúde a nível nacional, distrital, 
subdistrital e de suco, a fim de aumentar o acesso e 
utilização dos serviços e de prestar respostas atempadas a 
situações de emergência. A UNICEF apoia o Ministério da 
Saúde na implementação do Pacote de Serviços Básicos, em 
linha com o Plano Estratégico Nacional para o Setor da 
Saúde. Este consiste num conjunto integrado de 
intervenções ao nível da saúde e nutrição, visando crianças 
até cinco anos e mulheres em idade reprodutiva.  

O programa de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil 
continuará a apoiar o governo de Timor-Leste nas seguintes 
áreas:  
a) aceleração dos esforços para melhorar a cobertura de 
intervenções a nível da nutrição com impacto elevado; b) 
apoio à saúde materna, neonatal e infantil (SMNI), 
incluindo cuidados pré-natais, cuidados essenciais a recém-
nascidos, cuidados pós-natais, vacinação e gestão 
comunitária de casos de pneumonia e diarreia, apoiando 
esforços rumo à cobertura universal de saúde; c) apoio a 
serviços de água, saneamento e higiene em comunidades 
rurais e cada vez mais em áreas urbanas, reivindicando 
financiamento público acrescido para providenciar aos 
cidadãos abastecimento de água e saneamento a preços 
acessíveis, promovendo inovação e parcerias sobre 
resiliência ao clima, reforço das comunidades e abordagens 
ao saneamento com base nos mercados e em aspetos 
financeiros. 

4 4 4 4 

Total Global  33.692 18.157 10.654 6.209 

 

4.1.2 Ministério da Educação, Juventude e Desporto 

Está previsto que o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que inclui a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, seja o segundo 
maior beneficiário de programas financiados por parceiros de desenvolvimento, com um total de 28,1 milhões de dólares, representando 18,1% de 
todo o apoio previsto para 2021. 
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10383 - Escolas de 
Referência de Timor-Leste 
- Centros de Formação 

Portugal Apoio ao desenvolvimento do ensino pré-escolar, primário e 
secundário em Timor-Leste. Isto inclui o estabelecimento de 
13 escolas modelo, uma por distrito. 

Não foram fornecidas informações. 6.010 6.068 6.127 0 

5530-Escola Portuguesa 
Ruy Cinatti – Centro de 
Ensino e Língua 
Portuguesa 

Portugal Provisão de oportunidades de aprendizagem a 
aproximadamente 800 alunos do ensino pré-escolar ao 12.º 
ano, segundo o modelo educacional português 

Não foram fornecidas informações. 5.508 5.838 3.848 0 

Programa HATUTAN de 
Educação e Nutrição (o 
beneficiário é o Ministério 
da Educação) 

Governo dos 
EUA 

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. 4.416 3.488 2.239 0 

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

Austrália 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 PDH presta também pareceres 
técnicos ao governo e seus parceiros sobre desenvolvimento 
sensível às questões da nutrição, inclusão das pessoas com 
deficiência, igualdade de género e emancipação de mulheres 
e meninas através da educação. 

• Estratégia de programa e plano de transição para a ALMA 
aprovados entre o MEJD e a DFAT  
• M&A da ALMA reforçada a nível nacional e subnacional 
(uso da plataforma técnica escolar e envio de relatórios 
regulares) 
• Transição dos serviços de distribuição para a 
administração do MEJD 
• Apoio técnico prestado às equipas (nacionais e 
subnacionais) da ALMA do MEJD para melhorar ainda 
mais as práticas de ensino centradas nas crianças no ensino 
básico 
• Ferramenta de Teste utilizada pelo MEJD para identificar 
crianças com deficiências 
• Líderes e professoras do sexo feminino nas escolas 
demonstram maior confiança e capacidade para exercer a 
sua liderança 

4.008 0 0 0 
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• Apoio técnico prestado às equipas (nacionais e 
subnacionais) da EMULI do MEJD para melhorar o ensino 
em várias línguas 
• Ações do MEJD segundo o Plano de Ação Nacional sobre 
Deficiência (PAND), Plano de Ação Nacional Abrangente 
sobre Nutrição e Segurança Alimentar (PANA-NSA) e 
Declaração de Maubisse incluídas no PAA e no orçamento 
do MEJD quando viável. 

Joventude ba Mudansa – 
Juventude pela Mudança 

Alemanha 8 iniciativas de envolvimento civil e prevenção da violência, 
sobretudo prevenção da violência contra mulheres e 
meninas, criadas em instituições de ensino formais e não 
formais, em cooperação com promotores da juventude em 4 
municípios. 70% dos 2000 participantes (sendo que pelo 
menos 40% destes eram mulheres jovens ou meninas) que 
beneficiaram das iniciativas no campo da prevenção da 
violência indicaram que a sua participação nas iniciativas 
contribuiu para alterações comportamentais no que toca à 
igualdade do género e ao uso da violência. 50 Promotores 
da Juventude formados (pelo menos 30% dos quais são 
mulheres jovens e meninas) participam em 20 sucos de 4 
municípios selecionados na implementação de atividades 
para prevenir a violência e fomentar iniciativas comunitárias 
de envolvimento cívico de acordo com as necessidades. 

Formação de rotina para jovens promotores, formação a 
representantes dos jovens nos sucos, apoio a promotores da 
juventude e a representantes dos jovens nos sucos no 
desenvolvimento de planos de suco para os jovens, visita de 
estudo à Alemanha (dependente da evolução da pandemia 
de COVID 19), campanha de sensibilização contra a 
violência com base no género, promoção de desportos 
tradicionais e do desporto em prol do desenvolvimento, 
formação a presidiários em educação cívica, prevenção de 
conflitos, controlo de raiva e reintegração social. 

2.521 0 0 0 

Projeto de Reforço e 
Transformação do Ensino 
Básico (P166744) - 
TF0B2130 

MEJD com 
fundos do 
BM 

Melhorar o ambiente de aprendizagem nas escolas do 
ensino básico e melhorar a eficiência e equidade dos 
programas de ensino básico. 

Capacitação e melhoria da aprendizagem. 1.670 1.670 1.670 1.670 

10435 – Envelope 
Financeiro - Setor da 
Educação 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Não foram fornecidas informações. Não foram fornecidas informações. 1.167 0 0 0 

Ensino Superior Nova 
Zelândia  

Até 13 bolsas de estudo a serem atribuídas a cada ano. Não foram fornecidas informações. 787 787 787 0 

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

Austrália 
 

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 

Ver descrição da Parceria para o Desenvolvimento Humano 
– Setor da Educação acima. 

495 0 0 0 
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técnicos ao governo e aos seus parceiros sobre questões de 
igualdade de género e de emancipação de mulheres e 
meninas, com incidência na saúde, educação e proteção 
social. 

Programa de 
Desenvolvimento da Mão-
de-Obra 

Austrália Esta atividade tem três componentes principais: 1). 
Programa de Desenvolvimento de Qualificações (PDQ); 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); 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 

Provisão de 20 ou mais bolsas de estudo por ano destinadas 
a líderes emergentes timorenses em universidades 
australianas de qualidade, a nível de licenciatura, pós-
graduação e doutoramento, em áreas não abrangidas pelo 
sistema timorense ou identificadas como prioritárias pelo 
GTL. Provisão de cursos de curta duração para funcionários 
públicos e pessoas com deficiências, visando melhorar o 
acesso destas a bolsas de estudo e outras oportunidades de 
desenvolvimento profissional. 

481 0 0 0 

9451- Bolsas de Estudo – 
Projeto Global 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Fundos provisórios criados para apoiar potenciais projetos 
de bolsas de estudo.  

Não foram fornecidas informações. 246 246 246 0 

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

Japão 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. 

Em 2021 o projeto visa incluir o “furikake” no programa de 
refeições escolares em Díli e Ermera, de modo a melhorar a 
condição de saúde das crianças. O projeto contribuirá 
indiretamente para a concretização da visão do Ministério 
da Saúde de "Timorenses saudáveis num Timor-Leste 
saudável". O projeto está igualmente alinhado com o papel 
do Ministério da Educação, Juventude e Desporto de 
“Fortalecer as condições de ensino e aprendizagem”, uma 
vez que a distribuição de furikake garante a boa saúde das 
crianças, que assim poderão concentrar-se nos estudos. 

112 0 0 0 

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

Japão 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 

Construção de novo edifício de escola primária e melhoria 
do ambiente educacional e sanitário para alunos e 
professores. 

95 0 0 0 
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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 
meninas (três retretes e dois lavatórios), com uma área total 
de 277,42m2). 

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

Japão 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 meninas (três retretes), 1 retrete unissexo, 3 lavatórios 
e 1 tanque de água (4.000L), com uma área total de 
277,42m2). 

Construção de novo edifício de escola primária e melhoria 
do ambiente educacional e sanitário para alunos e 
professores. 

95 0 0 0 

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

Japão 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. 

Construção de salas de aula adicionais e de um novo 
dormitório na ESTV Claret e aumento do número de alunos 
que podem receber um ensino de qualidade. 

88 0 0 0 

Construção de edifício de 
escola primária no Suco de 
Lissadila, Posto 
Administrativo de 
Maubara, Município de 
Liquiçá 

Japão 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). 

Construção de novo edifício de escola primária e melhoria 
do ambiente educacional e sanitário para alunos e 
professores. 

88 0 0 0 

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

Japão 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). 

Construção de novo edifício de escola primária e melhoria 
do ambiente educacional e sanitário para alunos e 
professores. 

88 0 0 0 
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Construção de Edifício de 
Escola Primária no Suco de 
Daudere, Posto 
Administrativo de Lautém, 
Município de Lautém 

Japão 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). 

Construção de novo edifício de escola primária e melhoria 
do ambiente educacional e sanitário para alunos e 
professores. 

88 0 0 0 

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) 

PAM 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 (GCF) e prestação de 
serviços a nível municipal. Este Resultado Estratégico 
contribui para o alvo 17.9 dos ODSs. 

Monitorização e avaliação dos armazéns escolares. 
Avaliação dos armazéns escolares. Melhoria dos armazéns e 
da refrigeração em escolas-piloto em 2021. Apoio a nível de 
formação e capacitação para a gestão de armazéns escolares 
a funcionários administrativos e cozinheiros escolares. 

62 0 0 0 

Construção de dormitório 
feminino no Suco de Costa, 
Posto Administrativo de 

Japão 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 

Construção de um dormitório para alunas do sexo feminino, 
dando assim mais possibilidades a estas para seguirem o 
ensino superior. 

44 0 0 0 
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Pante-Macassar, Região 
Administrativa Especial de 
Oecusse-Ambeno 

casas de banho, espaço de convívio, quatro retretes, sala de 
lavar roupa e varanda, com uma área de 343m2) 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. 

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

BM 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. 

Relatório e capacitação 34 0 0 0 

Total Global  28.103 18.098 14.917 1.670 

 

4.1.3 Ministério da Agricultura e Pescas 

Está previsto que o Ministério da Agricultura e Pescas seja o terceiro maior beneficiário de programas financiados por parceiros de 
desenvolvimento, com um total de 24,3 milhões de dólares, representando 15,7% de todo o apoio previsto para 2021. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Agricultura e Pescas 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 

Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Ai ba Futuru - Projeto de 
Parceria em prol de uma 
Agricultura Sustentável 
(PPAS) 

GIZ com 
fundos da 
Alemanha e 
da União 
Europeia 

Projeto visa dar oportunidades a pessoas marginalizadas, 
sobretudo jovens de ambos os sexos em áreas rurais, para 
beneficiarem de oportunidades de emprego nos sistemas de 
agrossilvicultura de Timor-Leste. O setor da 
agrossilvicultura tem um potencial económico elevado que 
de momento praticamente não é explorado. Partindo de uma 
abordagem de planeamento participativa, desenvolvida de 
forma conjunta e sensível a questões de conflito, o projeto 
visa: (i) aumentar a produção e a produtividade dos sistemas 
de agrossilvicultura; (ii) reforçar as capacidades dos agentes 
ao longo de cadeias de valor selecionadas na 
agrossilvicultura; (iii) melhorar o acesso aos mercados de 
produtos da agrossilvicultura (por exemplo frutas e vegetais 
e produtos de madeira em bruto ou processados); e (iv) 

Em 2021 o projeto continuará a plantar árvores e a 
desenvolver o sistema de agrossilvicultura nos quatro 
municípios alvo. Continuará a conduzir o planeamento do uso 
de terras de modo a mapear mais eficientemente áreas para 
cultivo e diminuir riscos de conflito. Apoiará o 
desenvolvimento da cadeia de valor da agrossilvicultura, 
continuará a apoiar o Instituto do Bambu, apoiará a existência 
de conteúdos de agrossilvicultura em quatro escolas técnicas e 
vocacionais em Lospalos e Viqueque, apoiará o Ministério da 
Agricultura e o Ministério da Educação no que se refere à 
digitalização, continuará a apoiar alunos a tirar os seus 
mestrados no IPB Bogor em áreas relacionadas com a 
agrossilvicultura, prestará formação em negócios envolvendo 
a agrossilvicultura a aproximadamente 800 beneficiários, 

8.963 7.894 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Agricultura e Pescas 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 

Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

melhorar o quadro institucional e organizacional para a 
promoção da agrossilvicultura. 

apoiará a capacitação dos funcionários do Ministério da 
Agricultura e suportará os custos com deslocações entre a 
Indonésia e Timor-Leste e vice-versa por parte dos alunos do 
ensino secundário a estudar agrossilvicultura em escolas 
técnicas e vocacionais na Indonésia. 

Timor-Leste: Projeto de 
Melhoria da Produtividade 
da Agricultura Sustentável 
(PMPAS) - P155541 - 
TF0A2869 & TF0A0236 

BM 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. 

Dado que é implementado diretamente pelo Ministério da 
Agricultura, o projeto apoiará a capacitação, a monitorização e 
avaliação e a supervisão do projeto. 

7.232 7.232 0 0 

TOMAK – Prosperidade 
através da Agricultura 
(Timor-Leste) 

Austrália O TOMAK é o principal programa da Austrália para o 
desenvolvimento rural em 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 
estendido  por mais cinco anos, até 2026. 

• Continuar a prestar apoio técnico para o programa de 
vacinação do MAP relativamente à Doença de Newcastle. 
• Continuar a apoiar e monitorizar a implementação de 
Agricultura Sensível à Nutrição (ASN) por parte de 
trabalhadores de extensão agrícola (TEAs). 
• Prestar apoio à revisão do currículo de ASN do MAP com 
base nas experiências no terreno e nos resultados do estudo de 
investigação da ASN. 
• Prestação do currículo de ‘Colheita Saudável para Feijões’ a 
55 parceiros e funcionários do MAP. 
• Prestação de formação de atualização em aquacultura para 
15 parceiros e funcionários do MAP.  
• Apoio a funcionários técnicos do Departamento Nacional de 
Aquacultura do MAP para observarem as lições aprendidas e 
contribuírem através de visitas anuais aos locais. 
• Promover junto do MAP o encorajamento do alargamento 
planeado da formação em ASN por parte de outros parceiros 
de desenvolvimento em municípios não abrangidos pelo 
TOMAK. 
• Ajudar o MAP a assentar alicerces fortes para um projeto-
piloto focado na gestão de aves, incluindo o desenvolvimento 

1.767 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Agricultura e Pescas 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 

Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

de um sistema claro de abordagem e monitorização, reforçar a 
capacidade de técnicos veterinários e TEAs do MAP a nível 
de apoio técnico e monitorização, e adaptar e atualizar 
manuais de formação e materiais de extensão. 
• Continuar a apoiar a KONSSANTIL, sobretudo através de 
assistência externa para melhorar a coordenação entre o MAP 
e o MS sobre programação de ASN. 
• Continuar a trabalhar com TEAs do MAP de modo a 
aumentar a produtividade e a produção dos agricultores, por 
via da promoção de melhores variedades de sementes, boas 
práticas agrícolas (BPAs) e tecnologias que necessitem de 
menos mão-de-obra (moedores de arroz, debulhadoras e 
descascadores de amendoins).  
• Trabalhar de perto com o sistema nacional de sementes no 
MAP para garantir o registo de duas variedades de sementes 
(amendoim e arroz vermelho) e possibilitar a reprodução 
comercial em Timor-Leste.  
• Promover a criação de porcos com incidência em formação 
sobre biossegurança para veterinários e técnicos de pecuária 
para prevenir a disseminação de doenças contagiosas 
(especialmente a febre suína africana) em porcos. 
- Apoiar TEAs no uso em 2021, junto dos agricultores, dos 
materiais contra pragas e doenças providenciados em 2020. 
- O IADE providenciará formação relacionada com negócios 
de agrossilvicultura a TEAs nos sucos onde estejam a ser 
formados agricultores. 

Implementação dos 
Programas de Ação 
Estratégicos Regionais e 
Nacionais de Arafura e do 
Mar de Timor (ATSEA-2) 
(00110428) 

PNUD com 
verbas do 
Fundo 
Fiduciário do 
Fundo Global 
para o Meio 
Ambiente 

  O ATSEA2 apoiará instituições beneficiárias de projetos 
através da implementação das atividades seguintes  
1. Avaliação (perfil) de existências e avaliação da cadeia de 
valor da pesca da cavala nas águas da costa sul de Timor-
Leste, especialmente nos municípios de Viqueque, Manatuto, 
e Manufahi. 
2. Desenvolvimento da abordagem de ecossistema ao plano de 
gestão das pescas; 
3. Condução de estudo para estimar o nível de pesca ilegal, 
não reportada e não regulada, com os resultados a serem 
utilizados na Atividade 2.1.3-2 (estudo regional).  
4. Condução de formação para promover vigilância com base 
nas comunidades, patrocinando a formação de pescadores em 
Viqueque, Manufahi e Covalima relativamente a métodos para 

1.175 1.124 704 0 
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Agricultura e Pescas 
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identificar embarcações de pesca ilegal, não reportada e não 
regulada, bem como outras medidas de vigilância. 
5. Condução de formação sobre um Sistema de Monitorização 
Independente para enumeradores e analistas a estarem 
envolvidos em expedições pesqueiras sobre embarcações 
pesqueiras privadas a operar ao longo da costa sul. 
6. Condução de um estudo abrangente sobre a nova MPA 
proposta; o estudo abrangente irá identificar fronteiras 
recomendadas e objetivos de conservação, incluindo a análise 
das lacunas a nível de dados e mapeamento biofísicos e 
socioeconómicos de base. Deverá ser realizado em consulta 
com a comunidade e com os intervenientes na indústria. 
7. Implementação de boas práticas de restauro do mangue e de 
trabalhos de estabilização da margem do rio juntamente com 
as comunidades locais no Posto Administrativo de Barique, 
incorporando lições e resultados importantes de outros 
projetos relevantes. 

G9209 – Projeto de 
Melhoria dos Modos de 
Vida assentes no Café e na 
Agrossilvicultura 

BAsD O Projeto de Melhoria dos Modos de Vida assentes no Café 
e na Agrossilvicultura é um projeto inovador que pretende 
melhorar os modos de vida dos produtores de café em 
Timor-Leste. O projeto irá suportar a implementação do 
novo Plano de Desenvolvimento do Setor do Café em 
Timor-Leste e testar um novo modelo para prestação de 
formação a 2.000 famílias produtoras de café nos 
municípios de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá e 
Manufahi. 

Não foram fornecidas informações. 1.143 0 0 0 

Aumento da resiliência das 
comunidades mais 
vulneráveis a secas 

FAO com 
fundos da UE 

O objetivo global é reduzir a insegurança alimentar de 
forma estrutural e sustentável, atacando as causas base e 
subjacentes da vulnerabilidade e reduzindo os impactos 
negativos de estresses e choques. Haverá uma incidência 
específica em mulheres e meninas rurais, as quais estão 
mais vulneráveis à insegurança alimentar e nutricional no 
contexto de conflitos, eventos climáticos extremos e 
alterações climáticas. 

Apoio agentes de extensão do MAP, autoridades municipais e 
MAP a nível nacional na promoção de práticas atentas à 
questão do clima / práticas agrícolas de conservação. 
Desenvolvimento da Gestão de Riscos de Desastres e da 
Cadeia de Valor do Milho em 30 sucos de 8 municípios. 

1.000 1.000 0 0 

Projeto de 
Desenvolvimento Rural em 
Atsabe para Melhorar o 
Sistema de Abastecimento 
de Água Agrícola no 
Distrito de Ermera 

Japão Serão providenciadas instalações de água agrícola e serão 
prestadas diversas ações de formação para agricultores, de 
modo a garantir atividades agrícolas estáveis e melhorar os 
modos de vida em Atsabe, Ermera. 

Em 2021 o projeto pretende instalar um sistema agrícola de 
abastecimento de água e conduzir um workshop sobre o uso e 
manutenção do sistema. Dado que um dos papéis do 
Ministério da Agricultura e Pescas é "Garantir a 
implementação e continuidade de programas de 
desenvolvimento rural", este projeto irá melhorar a produção 

661 614 0 0 
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(Primeiro ano 02 de março 
de 2020 a 31 de janeiro de 
2021) 

de produtos agrícolas garantindo água suficiente para a 
produção. Neste sentido, o projeto contribuirá indiretamente 
para a visão do ministério. 

Programa da Iniciativa de 
Segurança Alimentar 

Nova 
Zelândia  

Ajudar agricultores, cooperativas e Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) a trabalhar na segurança alimentar e em 
cadeias de valor agrícolas. 

Não foram fornecidas informações. 656 0 0 0 

Programa HATUTAN de 
Educação e Nutrição (o 
beneficiário é o Ministério 
da Educação) 

Governo dos 
EUA 

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 vizinhas (220), incidindo nas escolas mais 
rurais e remotas. 

Não foram fornecidas informações. 544 430 276 0 

11335 - Quinta de Portugal Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Contribuir para a melhoria da segurança alimentar nacional 
por via da estimulação da diversificação agrícola. O projeto 
irá reforçar e melhorar práticas e a produtividade agrícolas; 
estimular e diversificar a produção; e estabelecer parcerias e 
intervenções com instituições públicas e privadas.  

Não foram fornecidas informações. 316 72 0 0 

Projeto de Melhoria dos 
Rendimentos dos 
Agricultores através do 
Reforço da Produção 
Doméstica de Arroz em 
Timor-Leste 

JICA 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. 

Não foram fornecidas informações. 312 0 0 0 

TCP: Apoio ao 
desenvolvimento e 
implementação de 
Silvicultura Comunitária 

FAO O principal foco desta TCP é prestar apoio técnico ao 
governo com vista ao fortalecimento de práticas de 
silvicultura comunitária, através da implementação piloto de 
SC em locais selecionados; e da melhoria da capacidade 
governamental para expandir a SC no país. 

A Direção de Silvicultura do MAP receberá apoio para 
conduzir testes-piloto de envolvimento das comunidades no 
uso e gestão sustentáveis de recursos florestais em 4 sucos nos 
municípios de Aileu, Bobonaro e Covalima. 

229 0 0 0 

Aumento da resiliência da 
linha costeira de Timor-

PNUD com 
verbas do 

O objetivo é reforçar a resiliência de comunidades costeiras 
através da introdução de abordagens à proteção costeira 

O projeto colabora com o Ministério da Agricultura e Pescas e 
está no seu último ano (2021), sendo esperado que incida em 

225 0 0 0 
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Leste para proteger 
comunidades locais e os 
seus modos de vida 
(00097253) 

Fundo Global 
para o Meio 
Ambiente 

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. 

medidas que irão apoiar a sustentabilidade das intervenções e 
benefícios do projeto ao longo do seu período de 
implementação entre 2016 e 2021, particularmente 
contribuindo para uma maior resiliência das comunidades 
costeiras através de soluções com base na natureza e do foco  
na restauração do mangue em 7 municípios visados. 

Entidade de Supervisão do 
Projeto de Melhoria da 
Produtividade da 
Agricultura Sustentável 
(PMAS) - 
P155541/TF0A0236 

BM Melhorar a produtividade agrícola e os rendimentos dos 
pequenos agricultores de forma sustentável, através: (i) de 
planeamento participativo; (ii) do desenvolvimento de 
organizações de agricultores viradas para o comércio; (iii) 
de investimentos rurais em pequena escala; e (iv) do reforço 
da capacidade do MAP para prestar serviços de assessoria e 
extensão assentes nos agricultores e nos mercados. 

Supervisão e capacitação. 87 121 97 0 

Total 24.308 18.486 1.077 0 

 

4.1.4 Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura 

Está previsto que o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura receba 8,1 milhões de dólares, representando 5,2% de todo o apoio dos 
parceiros de desenvolvimento previsto para 2021. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ensino Superior, 
Ciência e Cultura 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Programa de Bolsas 
Australianas 

Austrália O Programa de Bolsas Australianas dá oportunidades a 
timorenses de ambos os sexos para adquirirem qualificações 
de nível superior em universidades australianas. 

Provisão de 20 ou mais bolsas de estudo por ano destinadas 
a líderes emergentes timorenses em universidades 
australianas de qualidade, a nível de licenciatura, pós-
graduação e doutoramento, em áreas não abrangidas pelo 
sistema timorense ou identificadas como prioritárias pelo 
GTL. Provisão de cursos de curta duração para funcionários 
públicos e pessoas com deficiências, visando melhorar o 
acesso destas a bolsas de estudo e outras oportunidades de 
desenvolvimento profissional. 

3.392 3.392 1.696 1.696 

12033-PRO Português Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Criação de um programa para formar formadores em 
instrução em língua portuguesa em postos administrativos. 

Não foram fornecidas informações. 1.130 1.070 0 0 
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Bolsas de Estudo de Curta 
Duração 

Nova 
Zelândia 

Até 20 bolsas de estudo de curta duração disponíveis todos 
os anos na Nova Zelândia. 

Não foram fornecidas informações. 817 817 817 0 

10981 - Formar Mais – 
Formação Contínua de 
Professores 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Apoiar a formação académica e profissional de professores 
no setor da educação, de modo a melhorar as competências 
nas várias disciplinas lecionadas em português.  

Não foram fornecidas informações. 712 712 0 0 

6148-Encargos com 
estudantes timorenses que 
frequentam o Ensino 
Superior em Portugal ao 
abrigo do Regime Especial 
de Acesso. 

Portugal Apoio prestado a alunos timorenses a estudar em Portugal. Não foram fornecidas informações. 584 584 584 0 

11814-FOCO.UNTL - 
Formar, Orientar, Certificar 
e Otimizar, com a UNTL 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em 
Timor-Leste e para a consolidação da instrução em língua 
portuguesa.  

Não foram fornecidas informações. 432 471 0 0 

Projeto de Capacitação da 
Faculdade de Engenharia, 
UNTL (Fase II) 

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

Não foram fornecidas informações. 402 0 0 0 

10712 - Capacitação da 
Universidade Nacional de 
Timor-Leste em Língua 
Portuguesa: Centro de 
Língua Portuguesa, 
Faculdade de Educação 
Artes e Humanidades, 
Departamento de Língua 
Portuguesa 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Contribuição para a melhoria da qualidade do ensino 
superior em Timor-Leste, por meio do reforço das 
qualificações técnico-científicas e didático-pedagógicas, 
bem como de cursos linguísticos em português. 

Não foram fornecidas informações. 347 347 0 0 

EIDHR/2018/403608 – 
Desenvolvimento de 
educação sobre direitos 
humanos e de atividades de 
pesquisa na Universidade 
Nacional Timor Lorosa’e 
(UNTL em Díli) 

EU Esta ação visa desenvolver educação sobre direitos humanos 
e atividades de pesquisa, centradas na Universidade 
Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) em Díli, com apoio 
académico e administrativo do Campus Global de Direitos 
Humanos, uma rede financiada pela UE que reúne 
universidades do mundo inteiro especializadas em pós-
graduações de direitos humanos. 

Criação de capacidade na área dos direitos humanos, 
visando tanto profissionais como académicos de direitos 
humanos em Timor-Leste; Construir a infraestrutura física e 
organizacional na Faculdade de Ciências Sociais da UNTL 
para conduzir pesquisa e organizar a educação sobre direitos 
humanos; Permitir à UNTL tornar-se um participante ativo 
em redes académicas internacionais representadas pelo 
Campus Global de Direitos Humanos.  

246 0 0 0 
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Ciência e Cultura 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

9487 - Bolsas de Formação 
Avançada de Licenciados 

Portugal Formação avançada de quadros superiores. Não foram fornecidas informações. 10 0 0 0 

10021 - Rede de Docência 
- Ensino Superior 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Rede de professores de língua portuguesa para promover a 
melhoria da aprendizagem em países de língua oficial 
portuguesa. 

Não foram fornecidas informações. 9 0 0 0 

Total 8.080 7.393 3.097 1.696 

 

4.1.5 Ministério do Interior 

Está previsto que o Ministério do Interior receba 7,5 milhões de dólares, representando 4,9% de todo o apoio dos parceiros de desenvolvimento 
previsto para 2021. O Programa de Desenvolvimento da Polícia de Timor-Leste, um programa conduzido pela Austrália há já vários anos, 
constitui a maior fatia deste apoio, com 5,9 milhões de dólares em 2021. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério do 
Interior 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Programa de 
Desenvolvimento da 
Polícia de Timor-Leste 
(PDPTL) 

Austrália Através do Programa de Desenvolvimento da Polícia de 
Timor-Leste a Polícia Federal da Austrália está a ajudar a 
elevar as qualificações de policiamento e as habilitações 
académicas dentro da Polícia Nacional de Timor-Leste 
(PNTL). 

O Programa de Desenvolvimento da Polícia de Timor-Leste 
continuará a ajudar a PNTL a prestar serviços de 
policiamento profissionais que deem resposta às 
necessidades das comunidades, incluindo através de: 1. 
Sustentabilidade, Autoaperfeiçoamento e Liderança 
Organizacional; 2. Efetividade Operacional; e 3. Serviços de 
Policiamento Sensíveis. 

5.919 0 0 0 

Programa de Policiamento 
Comunitário em Timor-
Leste, fase 3 

Nova 
Zelândia  

Apoiar o desenvolvimento profissional a longo prazo da 
PNTL. 

Não foram fornecidas informações. 656 656 656 0 

Iniciativa Spotlight em 
Timor-Leste. Uma 
iniciativa conjunta com a 
UE 120133 

PNUD com 
fundos da UE 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 
viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste 
inclusivo e com igualdade de género. 

Parlamento – Reforçar os conhecimentos técnicos e as 
qualificações da Comissão sobre Saúde, Educação, Cultura, 
Antigos Combatentes da Libertação Nacional e Igualdade de 
Género (F) na redação e aprovação de legislação sensível à 
questão do género e centrada nas pessoas sobreviventes  
Tribunal de Recurso – Aumento do acesso à justiça formal 
por parte de sobreviventes de VPI e VBG através de 
Tribunais Móveis que operem na ausência de estruturas de 

359 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério do 
Interior 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

tribunal e que prestem uma gama e serviços judiciais, 
incluindo julgamentos, recursos e inspeções nos distritos em 
que não existam tribunais.  
Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da Lei 
Contra a Violência Doméstica  
- Promoção da sensibilização do sistema judicial formal e 
dos seus benefícios a longo prazo para a comunidade  
Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) – melhoria 
do currículo específico sobre VBG para garantir a 
sustentabilidade do ensino de VBG a todos os futuros 
agentes judiciais  
- Aumento da sensibilização sobre como instituir processos 
legais em casos de violência doméstica (VBG/IP, menores e 
incesto) junto do Ministério Público, usando a experiência 
de outros países para melhorar a capacidade de formação no 
Ministério Público e assim manter capacidade no seio da 
instituição; e 
- Garantia da capacidade dos juízes atuais nos tribunais de 
distrito para interpretar e aplicar a Lei Contra a Violência 
Doméstica e outra legislação relacionada, por via de 
formação e da prestação de apoio psicológico aos tribunais 
de distrito na compreensão das sensibilidades da questão. 
Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da Lei 
Contra a Violência Doméstica e reforço das ligações com a 
UPV e o Policiamento Comunitário como primeira regra de 
instituições de resposta legal 

9688 - Programa de 
Cooperação Técnico-
Policial - Programa Global 

Portugal Programa de Cooperação Técnico-Policial. Não foram fornecidas informações. 249 175 175 0 

Juntos pela Igualdade: 
Prevenção e Resposta à 
Violência com Base no 
Género em Timor-Leste 

OIM com 
fundos da 
KOICA 

O objetivo do projeto é dar poder às mulheres e meninas em 
Timor-Leste para gozarem do seu direito de viverem livres 
de assédio sexual contra mulheres e meninas em espaços 
públicos e privados, bem como para acederem a serviços 
essenciais de qualidade. O projeto visa 1) Prevenir a 
violência com base no género, em particular o assédio 
sexual e outras formas de violência contra mulheres e 
meninas, antes de acontecer ou antes de voltar a acontecer; 
2) Dar poder a sobreviventes da violência com base no 
género, em especial mulheres e meninas, para recuperarem 
e reconstruírem as suas vidas, através de melhor acesso a 

A OIM apoiará o Ministério do Interior e o Ministério da 
Solidariedade Social e Inclusão na capacitação dos 
intervenientes relevantes, de modo a disseminar aspetos 
seguros e éticos de prevenção, mitigação e resposta a VBG 
em respostas a desastres e intervenções de recuperação a 
seguir a catástrofes. 

221 218 90 7 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério do 
Interior 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

serviços multissetoriais e a espaços públicos; e 3) 
Implementar, monitorizar e garantir a existência de 
legislação e políticas adequadas que deem resposta à 
violência contra mulheres e meninas (VAWG) em espaços 
públicos, no contexto da redução de riscos de desastres, e 
promover a igualdade de género de forma mais ampla. 

Reforço da Gestão 
Fronteiriça e da Imigração 
em Timor-Leste - IB.0123 

IOM O objetivo do projeto é fortalecer a capacidade institucional 
e operacional em prol da Gestão Integrada de Fronteiras 
(GIF) em Timor-Leste. O projeto contribuirá para 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. 

Apoio ao Ministério do Interior – Serviços de Migração de 
modo a reforçar a sua capacidade institucional para 
identificar as suas necessidades a nível de gestão de 
migrações, melhorar a coordenação entre agências e 
melhorar os processos de gestão fronteiriça. 

127 50 0 0 

Total Global 7.531 1.099 921 7 

 

4.1.6 Ministério da Administração Estatal 

O Ministério da Administração Estatal beneficiará de três atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento. A maior será o programa 
PARTISIPA da Austrália, que presta assistência técnica à equipa do PNDS. O valor total estimado deste apoio é de 5,4 milhões de dólares. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Administração Estatal 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Parceria para Fortalecer o 
Desenvolvimento e a 
Administração Municipal 
dos Sucos (PARTISIPA, 
anteriormente PNDS-PE) 

 Austrália A PARTISIPA apoia a) a execução com qualidade do 
Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos – 
PNDS, b) a melhoria da descentralização da prestação de 
serviços através do reforço da administração em três 
municípios-piloto (Baucau, Bobonaro e Ermera), e c) a 

Através da PARTISIPA a Austrália presta assistência 
técnica considerável aos funcionários nacionais e 
municipais do Ministério da Administração Estatal e do 
Ministério das Obras Públicas, com vista ao reforço de 

5.442 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Administração Estatal 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

melhoria do funcionamento e da manutenção de sistemas de 
abastecimento de água em zonas rurais. 

sistemas e políticas e à garantia da boa implementação de 
programas como o PNDS. 

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

ONU 
Mulheres 
com fundos 
da UE 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 
viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste 
inclusivo e com igualdade de género. O programa está 
alinhado com o “Plano de Ação Nacional sobre Violência 
com Base no Género (2017 a 2021) de Timor-Leste e com o 
Roteiro Nacional sobre os ODSs. Irá contribuir para a 
eliminação da violência doméstica / violência entre 
parceiros íntimos (VD/VPI) por via da resposta às 
necessidades de mulheres e meninas e da abordagem das 
causas subjacentes à violência contra mulheres e meninas. A 
Iniciativa Spotlight irá acelerar o progresso de Timor-Leste 
rumo à concretização dos seus alvos sob a Agenda para 
2030, com destaque para o ODS 5, mas sem esquecer os 
ODSs 3, 4, 8, 10, 11, 16 e 17”. 

Este projeto visa eliminar a violência contra mulheres e 
meninas, incidindo em 3 municípios como áreas alvo do 
projeto. Está previsto que sejam concretizados 6 resultados 
até ao final de 2021, contribuindo para a implementação do 
Plano Nacional de Ação sobre Violência com Base no 
Género, mais especificamente contribuindo para o reforço 
de legislação e políticas, fortalecimento das instituições e 
prevenção da VBG em Timor-Leste. 

1.023 0 0 0 

Total Global 6.465 0 0 0 

 

4.1.7 Ministério das Obras Públicas 

Está previsto que o Ministério das Obras Públicas receba 5,8 milhões de dólares, representando 3,8% de todo o apoio dos parceiros de 
desenvolvimento previsto para 2021. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério das 
Obras Públicas 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Fase II das Estradas para o 
Desenvolvimento (R4D). 
Programa de Apoio ao R4D 

Austrália O programa Estradas para o Desenvolvimento (R4D) da 
Austrália visa reforçar a capacidade da Direção Nacional de 
Estradas, Pontes e Controlo de Cheias (DEPCC) do 
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
(MOPTC) para fiscalizar a reabilitação e manutenção de 

Não foram fornecidas informações 1.297 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério das 
Obras Públicas 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

estradas rurais usando empreiteiros privados. A primeira 
fase do R4D decorreu entre 2012 e 2016. 

Parceria Austrália - Timor-
Leste para o 
Desenvolvimento Humano 
– Setor de Saneamento (e 
Água) 

Austrália 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. 

• Apoio técnico à implementação do Plano de Resposta e 
Recuperação do MS contra o COVID-19  
• Programação de saneamento em Viqueque e Lautém para 
apoiar o Departamento de Saúde Ambiental, Departamento 
de Promoção da Saúde e os dois Serviços Municipais de 
Saúde, a fim de conseguir ODF em ambos os municípios. 

1.131 0 0 0 

Melhoria do Acesso Rural 
(MRA) a áreas de 
agrossilvicultura 

OIT com 
fundos da UE 

O componente MRA AGROSSILVICULTURA é um 
componente de uma parceria de Agrossilvicultura 
Sustentável entre Timor-Leste, a UE, a Alemanha e a OIT, 
que irá contribuir para uma agrossilvicultura pacífica, 
inclusiva e sustentável em Timor-Leste, por via a melhoria 
do acesso rural, da criação de emprego, da criação de 
oportunidades de receitas através do desenvolvimento da 
agrossilvicultura, e da redução duradoura da insegurança 
alimentar e da má nutrição em zonas rurais. 

• Continuação da melhoria do acesso a mercados, por via da 
reabilitação e manutenção de estradas rurais até às 
plantações de agrossilvicultura, usando abordagens com uso 
intensivo de mão-de-obra. 
• Continuação da capacitação de autoridades e empreiteiros 
locais, de modo a melhorar as qualificações destes. 

933 0 0 0 

G0404-TIM: PROJETO 
SETORIAL DE 
MELHORIA DA REDE 
RODOVIÁRIA 
(FINANCIAMENTO 
ADICIONAL) 

BAsD O resultado será o MOP oferecer uma rede rodoviária mais 
fiável e segura. 

Não foram fornecidas informações 684 0 0 0 

Formação em Mecânica e 
Operação de Veículos de 
Grandes Dimensões e 
Máquinas de Construção 
em Timor-Leste 

Japão 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 2021 o projeto pretende prestar cursos de operação e 
reparação de veículos na oficina de manutenção de veículos 
de Colmera. Dado que um dos papéis do Ministério das 
Obras Públicas é "Promover a construção, conservação e 
reparação de edifícios públicos, monumentos e instalações 
especiais", este projeto irá treinar pessoas para reparar e 
operar veículos, de modo a que possam estar envolvidas na 
construção de infraestruturas básicas. Neste sentido, o 
projeto irá contribuir indiretamente para a visão do 
ministério. 

642 307 0 0 

TA:9932: Implementação 
de Reformas para 
Crescimento e 
Competitividade 

ADB A AT apoiará a preparação, atualização e implementação de 
planos de trabalho para transformar a Direção-Geral de 
Água e Saneamento e a Eletricidade de Portugal em EPEs. 
Caso seja bem-sucedida, esta transformação conduzirá à 
uma melhor gestão de ativos e à uma prestação de serviços 
mais eficiente e sensível. A AT irá rever a Lei sobre 
Sociedades Comerciais de 2017 e desenhar e implementar 
um plano de trabalho para melhorar o registo de empresas. 

Desenvolver registos de ativos e balancetes para a DGAS e 
a EDTL. Preparar, atualizar e monitorizar planos 
corporativos referentes à DGAS e à EDTL. Desenhar e 
implementar um plano de trabalho que ajude o SERVE a 
melhorar a eficiência no registo e reporte de empresas. 

500 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério das 
Obras Públicas 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

O foco imediato estará na eliminação de situações de 
ineficiência e atrasos desnecessários. A revisão irá também 
mapear um caminho que ajudará a identificar recursos para 
a implementação de um registo eletrónico de empresas. 

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

Austrália Através da PDH a Austrália presta apoio técnico a 
congéneres governamentais e financiamento e 
aconselhamento de base às 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. 

Não foram fornecidas informações 495 0 0 0 

G0258: Projeto de 
Abastecimento de Água a 
Capitais de Distrito 
(Projeto de Concessão) 

BAsD O projeto providenciará um abastecimento de água seguro e 
fiável a capitais de distrito, por via da reabilitação e 
melhoria de sistemas de abastecimento de água em 
Manatuto e Pante Macasar, bem como da sensibilização das 
comunidades para a importância da higiene. Um total de 
1015 famílias em Manatuto e 1574 em Pante Macasar têm 
acesso sistemas de abastecimento de água seguros e fiáveis. 

Não foram fornecidas informações 123 0 0 0 

9583 - Cooperação do 
Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC) 
com Timor-Leste 

Portugal Cooperação entre o Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil e Timor-Leste na transferência de conhecimentos e 
equipamento. 

Não foram fornecidas informações. 24 0 0 0 

Total 5.830 307 119 125 

 

4.1.8 Instituições Não Especificadas da RDTL 

As atividades seguintes são transversais a vários ministérios, pelo que são listadas como não especificadas. Alem disso, nota-se que é frequente 
estes programas mudarem os destinatários do seu apoio. Estas atividades recebem 5,1 milhões de dólares, representando 3,3% de todo o apoio dos 
parceiros de desenvolvimento previsto para 2021. 
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Título dos Projetos em 
apoio a Instituições Não 
Especificadas da RDTL 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Programa de Cooperação a 
nível de Recursos 
Humanos 

China Desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre os 
governos da China e de Timor-Leste, em 2002, 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. 

Não foram fornecidas informações. 4.000 0 0 0 

Programa de Voluntários 
Australianos (PVA) 

Austrália 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 (os povos) e 
que capacitam organizações recipientes em setores como a 
saúde, educação, desenvolvimento rural, governança, 
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. 

Através da colocação de voluntários profissionais, melhorar 
a qualidade e acesso a serviços de saúde primários e 
secundários, bem como a um vasto espectro de serviços 
relacionados com saúde, por via do desenvolvimento de 
qualificações técnicas, capacidade administrativa e de 
gestão, educação, sensibilização e ativismo. 

806 806 806 806 

EIDHR/2020/416076 – 
PAA EIDHR: Alocações 
CBSS 2019 

UE O objetivo da ação é continuar a melhorar e a suster a 
efetividade e aumentar o impacto das Instituições Nacionais 
de Direitos Humanos (INDHs) no cumprimento dos seus 
mandatos, de modo a promover e a proteger os direitos 
humanos e a boa governança em Timor-Leste 

Não foram fornecidas informações 196 0 154 35 

Dizer NÃO à Violência 
com Base no Género em 
Timor-Leste- 
EIDHR/2017/393936 

UE O objetivo geral desta ação é contribuir para a criação de 
um ambiente em que mulheres e meninas 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. 

Não foram fornecidas informações 97 0 0 0 

EIDHR/2020/416693 – 
Garantia da responsa-
bilidade do Governo em 
relação ao COVID-19 e da 
melhoria da liberdade e do 
acesso a informações em 
Timor-Leste 

 

UE O objetivo global deste apelo é apoiar e fortalecer a 
sociedade civil e as organizações de direitos humanos a fim 
de evitar e responder aos riscos referentes a direitos 
humanos e ao espaço democrático no quadro do COVID-19. 

Não foram fornecidas informações 0 445 183 0 
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Título dos Projetos em 
apoio a Instituições Não 
Especificadas da RDTL 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

ENV/2020/417385 – 
Abordagem Urban Maloa 
Timor-Leste 

UE O objetivo global é reforçar a resiliência dos ecossistemas e 
das pessoas contra as alterações climáticas, por via de uma 
gestão integrada das bacias hidrográficas e das terras. 

Não foram fornecidas informações 0 531 531 245 

Total 5.098 1.919 1.720 1.086 

 

4.1.9 Ministério da Solidariedade Social e Inclusão 

O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão beneficiará de oito atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento em 2021, no valor 
total de 4,6 milhões de dólares. É importante referir que estas atividades incluem iniciativas que visam reduzir a violência com base no género no 
país. 

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

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previst
o para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Parceria Austrália - Timor-
Leste para o 
Desenvolvimento Humano 
– Setor da Proteção Social 

Austrália A parceria da Austrália com o Ministério da Solidariedade 
Social e Inclusão (MSSI) apoiará reformas de proteção 
social desenhadas para reforçar a resiliência das famílias e a 
capacidade destas para satisfazer as suas necessidades 
básicas, incluindo no que se refere a alimentos nutritivos. A 
parceria da Austrália com o governo aumentará o acesso e 
cobertura de programas de transferências sociais (Bolsa de 
Mãe e SAII), seguindo uma abordagem e sistemas 
(reforçando as políticas, programas, pessoas e instituições 
envolvidos em transferências sociais). A PDH presta 
também pareceres técnicos ao governo e seus parceiros 
sobre desenvolvimento sensível às questões da nutrição, 
inclusão das pessoas com deficiência, igualdade de género e 
emancipação de mulheres e meninas através da proteção 
social. 

• Apoio ao MSSI para finalizar e implementar o Plano 
Estratégico para 2021-2025 enviado  
• Apoio técnico a documentos políticos relacionados com 
reformas, em linha com o Plano Estratégico do MSSI  
• Apoio ao desenho da reforma do programa Bolsa da Mãe 
e, caso este desenho seja aprovado, à sua implementação-
piloto 
• Apoio à finalização e implementação do “Sistema de 
Verificação de Inaptos para trabalhar”  
• Formação prestada em parceria com Departamentos 
relevantes do MSSI sobre reformas políticas  
• Ações acordadas pelo MSSI a partir do Plano de Ação 
Nacional para Deficientes (PAND), do Plano de Ação 
Nacional Abrangente sobre Nutrição e Segurança Alimentar 
(PANA-NSA) e da Declaração de Maubisse incluídas no 
PAA e no orçamento para o MSSI, quando viável. 

1.593 0 0 0 

Programa para o Fim da 
Violência contra as 
Mulheres 

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 

O projeto ajuda instituições a cumprirem com as suas 
obrigações segundo o Plano de Ação Nacional contra a 
Violência com Base no Género, em particular no que se 
refere à prestação de serviços essenciais a sobreviventes de 
situações de violência. As instituições serão igualmente 
apoiadas através de pareceres técnicos da Nabilan, a fim de 
melhorarem políticas e programas. 

1.590 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Solidariedade Social e 
Inclusão 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previst
o para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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. 

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

Austrália 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 
meninas, com incidência na saúde, educação e proteção 
social. 

Ver descrição da Parceria entre a Austrália e Timor-Leste 
para o Desenvolvimento Humano – Setor da Proteção Social 
acima. 

495 0 0 0 

AÇÃO/Portugal (Fase II) – 
Reforço dos Sistemas de 
Proteção Social em Timor-
Leste 

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. Prestação de assistência técnica a avaliações 
de programas, incluindo apoio ao estabelecimento de 
mecanismos de monitorização e avaliação, capacitação e 
desenho de novas medidas não-contributivas de proteção 
social ou reformas de programas existentes. Isto inclui o 
desenho de um componente universal para o programa 
Bolsa da Mãe destinado a crianças nos primeiros anos de 
vida e a crianças com deficiência. Melhoria da regularidade 
e fiabilidade da prestação/pagamento de benefícios sociais, 
incluindo medidas para facilitar e aumentar a frequência de 
pagamentos. 

• Continuação de capacitação e desenvolvimento 
institucional ao MSSI e a outras instituições, com vista ao 
desenvolvimento de um sistema de proteção social mais 
integrado e eficiente. 
• Apoio ao desenvolvimento de um estudo atuarial para o 
INSS.  

334 0 0 0 

Juntos pela Igualdade: 
Prevenção e Resposta à 
Violência com Base no 
Género em Timor-Leste 

OIM com 
fundos da 
KOICA 

O objetivo do projeto é dar poder às mulheres e meninas em 
Timor-Leste para gozarem do seu direito de viverem livres 
de assédio sexual contra mulheres e meninas em espaços 
públicos e privados, bem como para acederem a serviços 
essenciais de qualidade. O projeto visa 1) Prevenir a 
violência com base no género, em particular o assédio 
sexual e outras formas de violência contra mulheres e 

A OIM apoiará o Ministério do Interior e o Ministério da 
Solidariedade Social e Inclusão na capacitação dos 
intervenientes relevantes, de modo a disseminar aspetos 
seguros e éticos de prevenção, mitigação e resposta a VBG 
em respostas a desastres e intervenções de recuperação a 
seguir a catástrofes. 

221 218 90 7 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Solidariedade Social e 
Inclusão 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previst
o para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

meninas, antes de acontecer ou antes de voltar a acontecer; 
2) Dar poder a sobreviventes da violência com base no 
género, em especial mulheres e meninas, para recuperarem 
e reconstruírem as suas vidas, através de melhor acesso a 
serviços multissetoriais e a espaços públicos; e 3) 
Implementar, monitorizar e garantir a existência de 
legislação e políticas adequadas que deem resposta à 
violência contra mulheres e meninas (VAWG) em espaços 
públicos, no contexto da redução de riscos de desastres, e 
promover a igualdade de género de forma mais ampla. 

Iniciativa Spolight em 
Timor-Leste – Uma 
iniciativa conjunta da UE e 
da ONU com vista à 
Eliminação da Violência 
contra Mulheres e Meninas 

OIT com 
fundos da UE 

A Iniciativa Spotlight é uma parceria global que pretende 
eliminar todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas. É financiada pela UE e implementada 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. 

• Reforço da capacidade de constituintes tripartidos da OIT 
para defender o desenvolvimento e implementação de leis e 
políticas, bem como participar na sua revisão, para 
reconhecer, dar resposta e, quando possível, procurar 
mitigar os impactos da violência doméstica no mundo 
laboral, em linha com a nova Norma Internacional para 
Combater a Violência e o Assédio do Local de Trabalho 
(C190), a fim de promover a sua ratificação. 
• Apoio ao governo na revisão do esquema atual de “Apoio 
a Vítimas de Violência com Base no Género e de Violência 
Doméstica”, com o intuito de melhorar o seu âmbito e 
cobertura, com ênfase específica em apoios à inserção e 
reinserção no local de trabalho 
• Sensibilização a nível comunitário com o objetivo de 
alterar normas sociais, atitudes e comportamentos desiguais 
sobre género a nível comunitário e individual, a fim de 
prevenir a violência contra mulheres e meninas, incluindo 
VD/VPI. 
• Continuação do apoio a mulheres sobreviventes através da 
condução do programa de formação destinado a mulheres 
empresárias - GET Ahead da OIT. 

205 0 0 0 

Construção de Abrigo para 
Mulheres e Crianças no 
Suco de Caicoli, Posto 
Administrativo de Vera 
Cruz, Município de Díli 

Japão Este projeto irá construir um abrigo (1.º andar: sala de 
reuniões, cozinha, cantina, gabinete, sala de visitas, sala de 
aconselhamento, armazém, cinco quartos de 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 

Provisão de Casas Seguras e apoio para vítimas de violência 
doméstica.  

90 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Solidariedade Social e 
Inclusão 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previst
o para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

violência doméstica, etc., com vista a proteger, tratar e 
reabilitar estas vítimas. 

Construção de dormitório 
feminino no Suco de Costa, 
Posto Administrativo de 
Pante-Macassar, Região 
Administrativa Especial de 
Oecusse-Ambeno 

Japão 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 343m2) 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, duas camas, 36 cadeiras e quatro 
secretárias. 

Construção de um dormitório para alunas do sexo feminino, 
dando assim mais possibilidades a estas para seguirem o 
ensino superior. 

44 0 0 0 

Total Global 4.573 218 90 7 

 

 4.1.10 Ministério do Turismo, Comércio e Indústria 

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria beneficiará de seis atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento em 2021. A maior 
parte deste apoio virá do Projeto Turismo para Todos da USAID, que representa 64% de todos os desembolsos previstos para atividades de apoio 
ao Ministério do Turismo, Comércio e Indústria. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério do 
Turismo, Comércio e 
Indústria 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Projeto de Turismo para 
Todos da USAID 

USAID 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. 

O projeto Turismo para Todos da USAID planeia 
atividades para 2021, incluindo a continuação de apoio 
ao MTCI na sua estratégia nacional sobre turismo e no 
seu plano de implementação; continuação de assistência 
técnica a associações turísticas criadas pelo projeto 
(Associação Turística de Ataúro - ATKOMA, 
Associação Turística de Hatubuilico - ASTRABEKA e 
Associação de Turismo Marítimo - ATM-TL); 
promoção do turismo doméstico através da campanha 
#HauNiaTimorLeste; continuação do apoio ao 

2.481 620 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério do 
Turismo, Comércio e 
Indústria 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

reconhecimento pela UNESCO dos Tais como cultura e 
património imaterial; lançamento do programa Moos no 
Matak em Díli; continuação do apoio ao trabalho sobre 
planos de gestão sustentável nas áreas visadas; e 
continuação do apoio aos esforços de PPPs em curso, 
sobretudo no Cristo Rei e no Porto de Díli. 

Atividade de 
Desenvolvimento do 
Turismo em Timor-Leste 

Nova 
Zelândia  

Esta atividade dará continuidade ao anterior apoio do MFAT 
ao desenvolvimento do turismo em Timor-Leste, que incluiu o 
desenvolvimento de uma política nacional de turismo, estudo e 
análise da procura e oferta turísticas e a criação de uma 
Associação de Empresários de Hotelaria de Timor-Leste 
(HOTL) 

Não foram fornecidas informações. 990 577 467 0 

9932 - Centro Cultural 
Português de Díli 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Os Centros Culturais Portugueses constituem uma rede 
estruturada que simultaneamente difunde a cultura portuguesa 
no exterior e dá apoio às estruturas/entidades culturais locais. 
Os Centros são polos de referência da cultura portuguesa, 
promovem ou viabilizam iniciativas locais nas áreas das artes 
visuais, cinema e música, possuem bibliotecas que muitas 
vezes constituem complementos imprescindíveis das agências 
de ensino locais, tornando-se, assim, polos de irradiação de 
conhecimento e espaços de convívio frequentados por largas 
camadas da população. Neste espaço, destinado ao encontro de 
culturas, pretende-se que timorenses e outros lusófonos 
possam debater ideias, realizar exposições e ciclos de cinema, 
organizar encontros de escritores e artistas, promover palestras 
e seminários dedicados à promoção da língua portuguesa. 

Não foram fornecidas informações. 172 172 175 0 

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) 

PAM 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 

Apoio ao governo no reforço do sistema de cadeia de 
fornecimentos da organização, a fim de prestar serviços 
no momento certo e no local certo. Prestação de 
assistência técnica para melhorar sistemas de cadeias de 
fornecimentos, incluindo gestão de inventário, gestão de 
armazéns, etc. 

62 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério do 
Turismo, Comércio e 
Indústria 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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. 

P171960 - Timor-Leste: 
Desenvolvimento do Setor 
Privado e Desenvolvimento 
do Turismo 

BM Os objetivos desta atividade são: (i) Informar as prioridades de 
reforma do ambiente empresarial, por meio da análise dos 
constrangimentos 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. 

Relatório e capacitação 36 0 0 0 

Total 3.741 1.369 642 0 

 

4.1.11 Gabinete do Primeiro-Ministro 

O Gabinete do Primeiro-Ministro beneficiará diretamente de três atividades de parceiros de desenvolvimento. A maior parte deste apoio virá do 
programa Governança para o Desenvolvimento do Governo da Austrália, com 2,8 milhões de dólares em 2021.  

Título dos Projetos em 
apoio ao Gabinete do 
Primeiro-Ministro 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Governança para o 
Desenvolvimento 

 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 

O GfD está a ajudar Timor-Leste a recuperar 
economicamente do COVID-19. Isto inclui apoio a 
agências centrais (por exemplo o Gabinete do Primeiro-
Ministro, o Ministério das Finanças, a Presidência do 
Conselho de Ministros) e a linhas ministeriais e agências 

2.777 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Gabinete do 
Primeiro-Ministro 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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. 

económicas (por exemplo o Ministério Coordenador dos 
Assuntos Económicos e o SERVE) com vista ao 
desenvolvimento e implementação de políticas 
económicas inclusivas, tais como o Plano de 
Recuperação Económica. 

Iniciativa Spotlight em 
Timor-Leste - Uma 
iniciativa conjunta com a UE 
120133 

PNUD com 
fundos da 
UE 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 
viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste inclusivo 
e com igualdade de género. 

Parlamento – Reforçar os conhecimentos técnicos e as 
qualificações da Comissão sobre Saúde, Educação, 
Cultura, Antigos Combatentes da Libertação Nacional e 
Igualdade de Género (F) na redação e aprovação de 
legislação sensível à questão do género e centrada nas 
pessoas sobreviventes  
Tribunal de Recurso – Aumento do acesso à justiça 
formal por parte de sobreviventes de VPI e VBG através 
de Tribunais Móveis que operem na ausência de 
estruturas de tribunal e que prestem uma gama e 
serviços judiciais, incluindo julgamentos, recursos e 
inspeções nos distritos em que não existam tribunais.  
Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da 
Lei Contra a Violência Doméstica  
- Promoção da sensibilização do sistema judicial formal 
e dos seus benefícios a longo prazo para a comunidade  
Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) – 
melhoria do currículo específico sobre VBG para 
garantir a sustentabilidade do ensino de VBG a todos os 
futuros agentes judiciais  
- Aumento da sensibilização sobre como instituir 
processos legais em casos de violência doméstica 
(VBG/IP, menores e incesto) junto do Ministério 
Público, usando a experiência de outros países para 
melhorar a capacidade de formação no Ministério 
Público e assim manter capacidade no seio da 
instituição; e 
- Garantia da capacidade dos juízes atuais nos tribunais 
de distrito para interpretar e aplicar a Lei Contra a 
Violência Doméstica e outra legislação relacionada, por 

359 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Gabinete do 
Primeiro-Ministro 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

via de formação e da prestação de apoio psicológico aos 
tribunais de distrito na compreensão das sensibilidades 
da questão. 
Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da 
Lei Contra a Violência Doméstica e reforço das ligações 
com a UPV e o Policiamento Comunitário como 
primeira regra de instituições de resposta legal 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

OIM 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 a 
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. 

Apoio ao Ministério das Finanças e ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação para conseguir 
uma reforma sistemática sensível à questão do género 
que envolva a diáspora timorense no financiamento dos 
ODSs. O Gabinete do Primeiro-Ministro e a SEPFOPE 
liderarão a coordenação juntos. É esperado que estas 
instituições e parceiros técnicos, OSCs, a diáspora 
timorense nas suas diferentes formações, embaixadas 
timorenses e o setor privado estejam ativos a nível de 
diálogo com vista ao desenvolvimento de novas 
intervenções políticas para criar condições que 
permitam à diáspora contribuir para o desenvolvimento 
sustentável. 

24 10 0 0 

Total 3.161 10 0 0 

 

4.1.12 Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão 

A Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão beneficiará de 3,0 milhões de dólares em investimentos de parceiros de desenvolvimento em 2021, 
resultantes do Programa para o Fim da Violência contra as Mulheres, financiado pela Austrália, e da Iniciativa Spotlight, financiada pela ONU. 
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Título dos Projetos em apoio 
à Secretaria de Estado da 
Igualdade e Inclusão 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Programa para o Fim da 
Violência contra as 
Mulheres 

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. 

O projeto ajuda instituições a cumprirem as suas 
obrigações segundo o Plano de Ação Nacional contra 
a Violência com Base no Género, em particular no que 
se refere à prestação de serviços essenciais a 
sobreviventes de situações de violência. As 
instituições serão igualmente apoiadas através de 
pareceres técnicos da Nabilan, a fim de melhorarem 
políticas e programas. 

1.590 0 0 0 

Iniciativa Spolight em 
Timor-Leste – Uma 
iniciativa conjunta da UE e 
da ONU com vista à 
Eliminação da Violência 
contra Mulheres e Meninas 

ONU 
Mulheres 
com fundos 
da UE 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 
viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste inclusivo 
e com igualdade de género. O programa está alinhado com o 
“Plano de Ação Nacional sobre Violência com Base no 
Género (2017 a 2021) de Timor-Leste e com o Roteiro 
Nacional sobre os ODSs. Irá contribuir para a eliminação da 
violência doméstica / violência entre parceiros íntimos 
(VD/VPI) por via da resposta às necessidades de mulheres e 
meninas e da abordagem das causas subjacentes à violência 
contra mulheres e meninas. A Iniciativa Spotlight irá acelerar 
o progresso de Timor-Leste rumo à concretização dos seus 
alvos sob a Agenda para 2030, com destaque para o ODS 5, 
mas sem esquecer os ODSs 3, 4, 8, 10, 11, 16 e 17”. 

Este projeto visa eliminar a violência contra mulheres 
e meninas, incidindo em 3 municípios como áreas 
alvo do projeto. Está previsto que sejam concretizados 
6 resultados até ao final de 2021, contribuindo para a 
implementação do Plano Nacional de Ação sobre 
Violência com Base no Género, mais especificamente 
contribuindo para o reforço de legislação e políticas, 
fortalecimento das instituições e prevenção da VBG 
em Timor-Leste. 

1.023 0 0 0 

Iniciativa Spotlight em 
Timor-Leste - Uma 
iniciativa conjunta com a UE 
120133 

PNUD com 
fundos da 
UE 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 
viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste inclusivo 
e com igualdade de género. 

Parlamento – Reforçar os conhecimentos técnicos e as 
qualificações da Comissão sobre Saúde, Educação, 
Cultura, Antigos Combatentes da Libertação Nacional 
e Igualdade de Género (F) na redação e aprovação de 
legislação sensível à questão do género e centrada nas 
pessoas sobreviventes  
Tribunal de Recurso – Aumento do acesso à justiça 
formal por parte de sobreviventes de VPI e VBG 

359 0 0 0 
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Título dos Projetos em apoio 
à Secretaria de Estado da 
Igualdade e Inclusão 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

através de Tribunais Móveis que operem na ausência 
de estruturas de tribunal e que prestem uma gama e 
serviços judiciais, incluindo julgamentos, recursos e 
inspeções nos distritos em que não existam tribunais.  
Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da 
Lei Contra a Violência Doméstica  
- Promoção da sensibilização do sistema judicial 
formal e dos seus benefícios a longo prazo para a 
comunidade  
Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) – 
melhoria do currículo específico sobre VBG para 
garantir a sustentabilidade do ensino de VBG a todos 
os futuros agentes judiciais  
- Aumento da sensibilização sobre como instituir 
processos legais em casos de violência doméstica 
(VBG/IP, menores e incesto) junto do Ministério 
Público, usando a experiência de outros países para 
melhorar a capacidade de formação no Ministério 
Público e assim manter capacidade no seio da 
instituição; e 
- Garantia da capacidade dos juízes atuais nos 
tribunais de distrito para interpretar e aplicar a Lei 
Contra a Violência Doméstica e outra legislação 
relacionada, por via de formação e da prestação de 
apoio psicológico aos tribunais de distrito na 
compreensão das sensibilidades da questão. 
Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da 
Lei Contra a Violência Doméstica e reforço das 
ligações com a UPV e o Policiamento Comunitário 
como primeira regra de instituições de resposta legal. 

Total 2.973 0 0 0 
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4.1.13 Secretaria de Estado do Ambiente 

A Secretaria de Estado do Ambiente beneficiará de sete atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento em 2021, no valor total de 2,0 
milhões de dólares, representando 1,3% de todo o apoio previsto para 2021. 

Título dos Projetos em apoio 
à Secretaria de Estado do 
Ambiente 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

ENV/2020/416278 - 
Programa Rai Matak (Terras 
Verdes): Cultivo de Carbono 
para Timor-Leste 

UE 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 

Melhoria da resiliência ao clima de agricultores de 
subsistência em Timor-Leste através da promoção do 
cultivo de carbono certificado a nível internacional e 
da aplicação de práticas atentas à questão do clima, 
tais como reflorestação e agrossilvicultura por parte de 
grupos de comunidades rurais e empresas sociais, de 
modo que envolvam a participação ativa de mulheres. 

653 653 653 315 

Fortalecimento das 
Capacidades de Resiliência 
Crítica contra Alterações 
Climáticas e Desastres 
Naturais em Timor-Leste 

KOICA 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 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. 

Este projeto pretende fortalecer e reforçar as 
capacidades de Timor-Leste em termos de resiliência 
ambiental e resposta aos desastres naturais e às 
alterações climáticas, em prol de um futuro mais 
estável. Isto será conseguido através: 1. da 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 às cheias e 
tsunamis; e 3. do reforço da capacidade do GTL para 
aplicar financiamento internacional referente a RRD 
ou alterações climáticas. 

600 0 0 0 

Plactics Upcyling Alliance USAID   Estas são as atividades planeadas para 2021: Testagem 
e desenvolvimento de protótipos de produtos de 
reutilização criativa; Desenvolvimento de estratégia 
de comercialização de produtos; Instalação de dois 
locais de demonstração; Conclusão da avaliação ao 
cenário das políticas de gestão de resíduos plásticos; e 
workshop anual para partilhar conhecimentos e 
aprendizagens com intervenientes. 

307 199 0 0 

CSO-LA/2019/410716 - 
Hamenus Lixu Plastiku 

EU 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 

Coordenação de atividades a respeito da política de 
plástico zero 

284 284 93 0 
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Título dos Projetos em apoio 
à Secretaria de Estado do 
Ambiente 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

desenvolvimento de alternativas ao plástico e soluções de 
reciclagem. 

Projeto de Melhoria dos 
Rendimentos dos 
Agricultores através do 
Reforço da Produção 
Doméstica de Arroz em 
Timor-Leste 

JICA 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 

Não foram fornecidas informações. 104 0 0 0 

Resposta às Migrações 
Ambientais Resultantes das 
Alterações Costeiras 

IOM O projeto visa reforçar a adaptação das comunidades costeiras 
às alterações climáticas locais, bem como a gestão de 
migrações ambientais por via da melhoria da base de 
elementos sobre alterações costeiras passadas, presentes e 
futuras, incluindo subida do nível do mar, movimentos 
migratórios relacionados e identificação e apoio às  
comunidades em risco de migração. 

Apoio à melhoria da base de elementos sobre 
alterações costeiras passadas, presentes e futuras, 
incluindo subida do nível do mar, movimentos 
migratórios relacionados e identificação e apoio às  
comunidades em risco de migração. Isto ajudará a 
Secretaria de Estado do Ambiente a melhorar a 
programação referente a alterações climáticas em 
Timor-Leste. As abordagens e atividades do projeto 
serão implementadas em colaboração com a Secretaria 
de Estado do Ambiente, usando os recursos e 
estruturas existentes, para conduzir avaliações e 
implementar planeamento inclusivo em termos de 
género e assente na comunidade. 

70 0 0 0 

Total 2.018 1.136 747 315 

 

4.1.14 Ministério das Finanças 

O Ministério das Finanças beneficiará de onze atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento em 2021, no valor total de 2,0 milhões de 
dólares. É importante referir que este valor não inclui o Programa de Apoio Orçamental Direto da União Europeia. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério das 
Finanças 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Projeto da USAID para a 
Reforma Aduaneira 

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 

Não foram fornecidas informações. 1.558 0 0 0 



58 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério das 
Finanças 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Comércio e à Associação de Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN). 

TA:9704: Apoio à 
concretização do Plano 
Estratégico de 
Desenvolvimento para 2030 
e dos ODSs 

BAsD Esta assistência técnica em pequena escala foi aproada em 
dezembro de 2018 para ajudar o Governo de Timor-Leste a 
reforçar o seu planeamento de desenvolvimento e a melhorar as 
ligações entre planeamento e orçamentação. A assistência está a 
ser prestada através de assistência técnica em pequena escala, 
dado que esta modalidade está alinhada com o nível de 
assistência necessário 

Reuniões introdutórias, preparação de análise de 
fundo sobre o quadro Macrofiscal e caminhos de 
desenvolvimento e preparação de nota política 
sobre o quadro de planeamento para o 
desenvolvimento. 

100 0 0 0 

P174755 : Relatório 
Económico de Timor-Leste 
para o AF de 2021 

BM Esta atividade visa melhorar os conhecimentos sobre as 
tendências económicas recentes e os desafios políticos 
emergentes em Timor-Leste. Produzirá relatórios económicos 
para serem disseminados ao público, os quais se baseiam na 
monitorização económica em curso e na análise realizadas pela 
equipa do MTI. Estes relatórios facilitarão um envolvimento 
mais aprofundado e um diálogo mais construtivo com 
intervenientes relevantes, a fim de apoiar decisões políticas com 
base em dados concretos. 

Relatório e estudo 70 0 0 0 

Apoio à Estratégia de Gestão 
das Finanças Públicas em 
Timor-Leste (P173183) 

BM O Banco ajudará o Ministério das Finanças a desenvolver uma 
estratégia de reforma da GFP holística e de acordo com as 
necessidades, que comece por dar resposta aos engarrafamentos 
básicos num funcionamento efetivo da GFP e que assente os 
alicerces para reformas mais ambiciosas e avançadas no futuro, 
tais como as reformas a fazer à orçamentação de desempenho ou 
ao regime de competência. Isto envolverá um trabalho próximo 
com o MF e com outras agências, incluindo a Agência de 
Inspeção, a ISA, comissões parlamentares, etc. 

Relatório e capacitação 65 0 0 0 

FED/2019/409868 - 
Avaliação intercalar do 
Projeto “Parceria para 
melhoria da prestação de 
serviços através de Gestão e 
Fiscalização das Finanças 
Públicas (GFFP)'' - 
FED/2017/387-410 

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

Não foram fornecidas informações 64 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério das 
Finanças 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

P174756: Memorando 
Económico de Timor-Leste 
(CEM 2.0) 

BM O CEM analisará os constrangimentos e as oportunidades para 
acelerar o crescimento económico em Timor-Leste. É esperado 
que a atividade forneça dados analíticos valiosos para informar 
as discussões políticas sobre o desenvolvimento do setor privado 
e que desenvolva uma lista priorizada e sequenciada de reformas 
políticas. 

Relatório e estudo 50 25 0 0 

Análise da despesa pública 
de Timor-Leste: Educação e 
Saúde (P170252) 

BM 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. 

Relatório e capacitação 34 0 0 0 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

OIM 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 a 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 a tributação em favor da saúde, o 
financiamento da diáspora através de remessas e o financiamento 
para ODSs relacionados com o clima será um catalisador para o 
aumento dos investimentos no desenvolvimento sustentável. A 
OIM é responsável pelo financiamento da diáspora em prol do 
desenvolvimento sustentável. 

Apoio ao Ministério das Finanças e ao Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para 
conseguir uma reforma sistemática sensível à 
questão do género que envolva a diáspora timorense 
no financiamento dos ODSs. O Gabinete do 
Primeiro-Ministro e a SEPFOPE liderarão a 
coordenação juntos. É esperado que estas 
instituições e parceiros técnicos, OSCs, a diáspora 
timorense nas suas diferentes formações, 
embaixadas timorenses e o setor privado estejam 
ativos a nível de diálogo com vista ao 
desenvolvimento de novas intervenções políticas 
para criar condições que permitam à diáspora 
contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

24 10 0 0 

Inclusão Social UNICEF 
com fundos 
do Governo 
do Japão 

O programa de Inclusão Social contribuirá para a defesa efetiva 
de uma melhor política social que permita o desenvolvimento das 
crianças em Timor-Leste. Isto será conseguido através da 
geração de conhecimentos e dados, bem como do 
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. 

O programa de Monitorização e Avaliação do 
Planeamento e Política Social continuará a criar 
capacidade para medir e responder às situações de 
pobreza e de desigualdade. Isto incluirá geração de 
elementos sobre pobreza monetária e 
multidimensional. Serão envolvidos intervenientes 
através do ciclo orçamental para garantir que o 
planeamento e o orçamento assentam em factos e 
que estejam  virados para questões de igualdade. O 
programa ajudará o Governo a reforçar o seu 
quadro de proteção social de modo a conseguir uma 

9 9 9 9 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério das 
Finanças 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 

para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

cobertura mais ampla, maior eficiência e maior 
capacidade de resposta a choques. 

Total Global 1.975 44 9 9 

 

4.1.15 Comissão da Função Pública 

A Comissão da Função Pública beneficiará de duas atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento em 2021, no valor total de 1,5,5 
milhão de dólares. Ambas as atividades têm um longo historial de apoio à Comissão da Função Pública. 

Título dos Projetos em 
apoio à Comissão da 
Função Pública 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Governança para o 
Desenvolvimento 

 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 serviço. 

O GfD está a ajudar Timor-Leste a recuperar 
economicamente do COVID-19. Isto inclui apoio às 
agências centrais (por exemplo o Gabinete do 
Primeiro-Ministro, o Ministério das Finanças, a 
Presidência do Conselho de Ministros) e às  linhas 
ministeriais e agências económicas (por exemplo o 
Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos e o 
SERVE) com vista ao desenvolvimento e 
implementação de políticas económicas inclusivas, 
tais como o Plano de Recuperação Económica. 

1.190 0 0 0 

Formação em Língua Inglesa 
para Agentes 

Nova 
Zelândia 

O programa de Formação em Língua Inglesa para Agentes 
(ELTO) leva agentes governamentais à Nova Zelândia para 
um programa intensivo de formação em língua inglesa com a 
duração de 5 meses. 

Não foram fornecidas informações. 292 292 292 0 

Total 1.482 292 292 0 

 

4.1.16 Ministério dos Transportes e Comunicações 

O Ministério dos Transportes e Comunicações beneficiará de apoio do GIZ na área das Indústrias relacionadas com o Setor Marítimo. 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério dos 
Transportes e 
Comunicações 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Seguimento da assessoria e 
formação às indústrias 
relacionadas com o mar em 
Timor-Leste (ATMI II) 

GIZ com 
fundos da 
Cooperação 
Alemã 

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

Continuação da provisão de formação relacionada 
com questões marítimas no Centro Timorense/Alemão 
de Formação Marítima, apoio à ratificação de 
convenções marítimas internacionais e apoio à 
sensibilização para as questões marítimas a todos os 
níveis 

1.228 0 0 0 

Total 1.228 0 0 0 

 

4.1.17 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação beneficiará de cinco atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento em 2021, no 
valor total de 1,2 milhão de dólares. Quase 50% deste apoio serão usados para apoiar as atividades do Gabinete Nacional de Autorização. 

Título dos Projetos em apoio 
ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

FED/2019/408172 – 
Assistência Técnica ao 
Programa da Função de 
Apoio à Cooperação II (FAC 
II) 

UE Aumento da efetividade de serviços NAO na execução da 
cooperação de desenvolvimento entre a UE e Timor-Leste. 

Melhoria da capacidade do NAO para fiscalizar a 
identificação e avaliação de programas e projetos; 
Melhoria da capacidade de implementação de 
programas por parte de linhas ministeriais e outros 
intervenientes em setores focais, em linha com 
políticas e estratégias da UE; Maior visibilidade da 
cooperação entre a UE e Timor-Leste e maior 
sensibilização para os valores fundamentais, história e 
cultura da UE e dos seus Estados Membros. 

605 605 588 0 

Formação em Língua Inglesa 
para Agentes 

Nova 
Zelândia 

O programa de Formação em Língua Inglesa para Agentes 
(ELTO) leva agentes governamentais à Nova Zelândia para 
um programa intensivo de formação em língua inglesa com a 
duração de 5 meses. 

Não foram fornecidas informações. 292 292 292 0 

FED/2019/410984 – 
Concessão Operacional para 
Apoiar o Funcionamento dos 

UE A lógica de intervenção da "Função de Apoio à Cooperação 
II” (FAC II) resulta da necessidade de dar resposta a uma lição 
fundamental aprendida na FAC anterior, quando os Serviços 
do NAO foram incapazes de estabelecer um processo de 
coordenação coerente, devido sobretudo à falta de capacidade 

Melhoria da capacidade do NAO para fiscalizar a 
identificação e avaliação de programas e projetos. 

198 0 0 0 
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Título dos Projetos em apoio 
ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Serviços NAO em Timor-
Leste II 

administrativa e à falta de uma equipa de profissionais 
eficientes, competentes e qualificados, capaz de assegurar 
interações, diálogos e iniciativas de capacitação atempados 
com funcionários técnicos de linhas ministeriais e diferentes 
beneficiários. 

Programa Orçamental N.º 3 
TL/PALOP-
TL/FED/2019/405019 

UE Reforço da capacidade de gestão institucional dos PALOP-TL, 
consolidando a cooperação regional, consolidando a 
cooperação regional. Restruturação da abordagem de gestão de 
informações, comunicação e visibilidade.  

Contribuição para a implementação plena dos PIPs / 
11.º FED e dos projetos em curso sob o 10.º FED; 
Garantia da coordenação única do Programa; 
Identificação de futuras modalidades de cooperação. 

50 50 16 0 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

OIM 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 a 
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. 

Apoio ao Ministério das Finanças e ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação para conseguir 
uma reforma sistemática sensível à questão do género 
que envolva a diáspora timorense no financiamento 
dos ODSs. O Gabinete do Primeiro-Ministro e a 
SEPFOPE liderarão a coordenação juntos. É esperado 
que estas instituições e parceiros técnicos, OSCs, a 
diáspora timorense nas suas diferentes formações, 
embaixadas timorenses e o setor privado estejam 
ativos a nível de diálogo com vista ao 
desenvolvimento de novas intervenções políticas para 
criar condições que permitam à diáspora contribuir 
para o desenvolvimento sustentável. 

24 10 0 0 

Total 1.169 957 896 0 

 

4.1.18 Região de Oecusse 

A Região de Oecusse continuará a receber apoio de dois programas de parceiros de desenvolvimento em 2021, porém um dos programas (Reforço 
da Resiliência Comunitária em Oecusse, financiado pela USAID) terminará no primeiro trimestre do próximo ano. 

Título dos Projetos em 
apoio à Região de Oecusse 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Apoio ao Programa de ERA 
e ZEESM (91634) 

PNUD A criação e operacionalização da Autoridade Regional de 
Oecusse e da Zona Especial de Economia Social de Mercado 
(ZEESM) requerem diversas intervenções, investimentos e 

O projeto apoiará o governo da RAEOA através da 
melhoria da prestação de serviços em áreas essenciais 
do desenvolvimento regional: turismo, 

950 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio à Região de Oecusse 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

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 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. 

desenvolvimento de empresas e agricultura. O projeto 
pretende consolidar duas áreas até 2021: boa 
governação; e desenvolvimento socioeconómico 
sustentável em Oecusse, por via da implementação de 
tecnologias, sistemas e ferramentas novos e 
inovadores, com grande potencial para serem 
alargados a nível nacional. 

Reforço da Resiliência 
Comunitária em Oecusse 

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. 

Estava previsto que esta atividade terminasse a 10 de 
novembro de 2020, porém a implementação de 
atividades foi suspensa de 24 de março a 26 de junho 
devido ao estado de emergência no país resultante da 
pandemia de COVID-19. Assim, em 2021 (final a 19 
de março de 2021) a atividade irá incidir na conclusão 
de todas as principais atividades previstas em 2020, 
incluindo Gestão e Governação  com base nas 
Comunidades de Fontes de Água e Sistemas de 
Distribuição; Cooperação e Transferência de Apoio 
entre Governo e Autoridades/Comunidades Locais; 
Melhoria da Conservação e do Sistema de Fontes de 
Água; Melhoria do Sistema de Canalização; 
Acompanhamento de Mentor a Grupos de Poupanças 
e Créditos (GPC); Disseminação do Género; e 
Cerimónias de Transição. 

34 0 0 0 

Total 984 0 0 0 

4.1.18 Ministério da Justiça 

O Ministério da Justiça beneficiará de atividades financiadas pela UE, Portugal e ONU. A maior delas será a Iniciativa Spotlight.  
 

Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Justiça 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Iniciativa Spotlight em 
Timor-Leste - Uma 

PNUD com 
fundos da 
UE 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 

Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da 
Lei Contra a Violência Doméstica  
- Promoção da sensibilização do sistema judicial 
formal e dos seus benefícios a longo prazo para a 

719 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Justiça 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

iniciativa conjunta com a UE 
120133 

viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste inclusivo 
e com igualdade de género. 

comunidade  
Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) – 
melhoria do currículo específico sobre VBG para 
garantir a sustentabilidade do ensino de VBG a todos 
os futuros agentes judiciais  
- Aumento da sensibilização sobre como instituir 
processos legais em casos de violência doméstica 
(VBG/IP, menores e incesto) junto do Ministério 
Público, usando a experiência de outros países para 
melhorar a capacidade de formação no Ministério 
Público e assim manter capacidade no seio da 
instituição; e 
- Garantia da capacidade dos juízes atuais nos 
tribunais de distrito para interpretar e aplicar a Lei 
Contra a Violência Doméstica e outra legislação 
relacionada, por via de formação e da prestação de 
apoio psicológico aos tribunais de distrito na 
compreensão das sensibilidades da questão. 
Ministério da Justiça – Promoção da disseminação da 
Lei Contra a Violência Doméstica e reforço das 
ligações com a UPV e o Policiamento Comunitário 
como primeira regra de instituições de resposta legal.  

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua, 
EU 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços públicos mais eficaz, 
íntegra, transparente, responsável e orientada para o cidadão, 
em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-
2030. 

Não foram fornecidas informações. 44 15 0 0 

8365-Fortalecimento do 
Sistema Judiciário - Projeto 
Global 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Reforçar os quadros jurídicos, judiciais e administrativos 
através de capacitação institucional. 

Não foram fornecidas informações. 39 0 0 0 

Acelerando o Acesso à 
Justiça para Todos em 
Timor-Leste (AAJTTL) 

PNUD A aceleração do Acesso à Justiça para Todos em Timor-Leste 
(AAJTTL), aumentando (assim) o acesso à justiça por parte de 
grupos desfavorecidos.  

• Desenvolvimento de Plano Estratégico de 
Assistência Judiciária / Acesso a Clínicas de Justiça 
para o Gabinete da Defesa Pública  
• Estabelecimento de um novo gabinete de Acesso a 
Clínicas de Justiça em Oecusse e condução de 
atividades de ACJs  em todo o território  do país  

3 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Justiça 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

• Capacitação da PDHJ sobre mecanismos de 
reclamação em casos de VBG  
• Monitorização de audiências em tribunal de casos de 
VBG  
• Programa de estágio para alunos de direito 

Programa de Proteção e 
Participação de Menores 

UNICEF 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 de proteção de menores continuará a 
apoiar o Governo de Timor-Leste nas seguintes áreas: 
a) Reforçar o sistema de proteção de menores para 
reduzir a violência, abuso e negligência, melhorar a 
justiça para menores e adolescentes e reforçar o 
registo de nascimentos; b) Desenvolver uma força 
laboral sólida de proteção de menores que preste 
serviços de prevenção e resposta, incluindo apoio a 
agências do setor de justiça na aplicação de princípios 
de justiça amiga dos menores e de prevenção da 
criminalidade juvenil, bem como melhorar a 
capacidade e as ligações entre setores e melhorar o 
registo de nascimentos. 
c) Construir um movimento social de defensores e 
agentes de mudança para envolver crianças, 
adolescentes, pais, guardiões e comunidades a fim de 
prevenir e responder a situações de violência e de 
separação de famílias, combatendo atitudes e 
comportamentos persistentes que perpetuam a 
violência.  
d) Apoiar agências governamentais e OSCs para que 
estas adquiram os conhecimentos, ferramentas, 
recursos e autoridade necessários para reforçar os 
papéis das famílias enquanto intervenientes e agentes 
de mudança. 

0 1 1 1 

Total Global 805 16 1 1 

 

4.1.19 Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego 

A Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego beneficiará de quatro atividades financiadas por parceiros de 
desenvolvimento em 2021, no valor total de 674 mil dólares. 
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Título dos Projetos em 
apoio à Secretaria de 
Estado da Política de 
Formação Profissional e 
Emprego 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Programa de 
Desenvolvimento de Mão-
de-Obra 

Austrália Esta atividade tem três componentes principais: 1). Programa 
de Desenvolvimento de Qualificações (PDQ); 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); 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. 

Provisão de 20 ou mais bolsas de estudo por ano 
destinadas a líderes emergentes timorenses em 
universidades australianas de qualidade, a nível de 
licenciatura, pós-graduação e doutoramento, em áreas 
não abrangidas pelo sistema timorense ou 
identificadas como prioritárias pelo GTL. Provisão de 
cursos de curta duração para funcionários públicos e 
pessoas com deficiências, visando melhorar o acesso 
destas a bolsas de estudo e outras oportunidades de 
desenvolvimento profissional. 

321 0 0 0 

Iniciativa Spolight em 
Timor-Leste – Uma 
iniciativa conjunta da UE e 
da ONU com vista à 
Eliminação da Violência 
contra Mulheres e Meninas 

OIT com 
fundos da 
UE 

A Iniciativa Spotlight é uma parceria global que pretende 
eliminar todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas. É financiada pela UE e implementada 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. 

• Reforço da capacidade de constituintes tripartidos da 
OIT para defender o desenvolvimento e 
implementação de leis e políticas, bem como 
participar na sua revisão, para reconhecer, dar resposta 
e, quando possível, procurar mitigar os impactos da 
violência doméstica no mundo laboral, em linha com a 
nova Norma Internacional para Combater a Violência 
e o Assédio do Local de Trabalho (C190), a fim de 
promover a sua ratificação. 
• Apoio ao governo na revisão do esquema atual de 
“Apoio a Vítimas de Violência com Base no Género e 
de Violência Doméstica”, com o intuito de melhorar o 
seu âmbito e cobertura, com ênfase específica em 
apoios à inserção e reinserção no local de trabalho 
• Sensibilização a nível comunitário com o objetivo de 
alterar normas sociais, atitudes e comportamentos 
desiguais sobre género a nível comunitário e 
individual, a fim de prevenir a violência contra 
mulheres e meninas, incluindo VD/VPI. 
• Continuação do apoio a mulheres sobreviventes 
através da condução do programa de formação 
destinado a mulheres empresárias - GET Ahead da 
OIT. 

205 0 0 0 

Componente de Timor-Leste 
do MAP 16: Medição, 
sensibilização e 
envolvimento político para 
acelerar as ações contra o 

OIT com 
fundos dos 
EUA 

Através do Projeto MAP16 financiado pelo Departamento do 
Trabalho dos Estados Unidos (USDOL), a OIT prestará 
assistência técnica ao Governo de Timor-Leste e aos seus 
parceiros sociais com vista a acelerar as ações contra o 
trabalho infantil, por via de sensibilização e envolvimento 
político. As ações propostas visam melhorar o cumprimento 

• Continuar o trabalho para que Timor-Leste tenha 
uma base sólida a nível de conhecimentos e políticas 
sobre trabalho infantil  
• Conduzir campanhas de sensibilização e 
comunicação para crianças, pais, empregados e 
público em geral, com o intuito de dar a estes um 

124 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio à Secretaria de 
Estado da Política de 
Formação Profissional e 
Emprego 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

trabalho infantil e o trabalho 
forçado em Timor-Leste 

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. 

entendimento sólido sobre em que consiste o trabalho 
infantil e sobre como este pode ser evitado  
• Conduzir um inquérito sobre conhecimentos, 
atitudes e práticas  
• Conduzir capacitação para governo e sociedade civil 
de modo a transmitir conhecimentos e procedimentos 
que lhes permitam agir como parte do seu trabalho 
diário 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

OIM 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 a 
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 prol de desenvolvimento sustentável. A 
OIM é responsável pelo financiamento da diáspora em prol do 
desenvolvimento sustentável. 

Apoio ao Ministério das Finanças e ao Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação para conseguir 
uma reforma sistemática sensível à questão do género 
que envolva a diáspora timorense no financiamento 
dos ODSs. O Gabinete do Primeiro-Ministro e a 
SEPFOPE liderarão a coordenação juntos. É esperado 
que estas instituições e parceiros técnicos, OSCs, a 
diáspora timorense nas suas diferentes formações, 
embaixadas timorenses e o setor privado estejam 
ativos a nível de diálogo com vista ao 
desenvolvimento de novas intervenções políticas para 
criar condições que permitam à diáspora contribuir 
para o desenvolvimento sustentável. 

24 10 0 0 

Total Global 674 10 0 0 

 

4.1.21 Secretaria de Estado da Comunicação Social 

A Secretaria de Estado da Comunicação Social beneficiará de uma só atividade do Instituto Camões. Esta atividade servirá para apoiar a formação 
profissional de jornalistas em Timor-Leste. 
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Título dos Projetos em 
apoio à Secretaria de 
Estado da Comunicação 
Social 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

11339 - Consultório da 
Língua para Jornalistas 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Melhorar a capacidade dos jornalistas a nível de língua 
portuguesa, economia e direito, de modo a melhorar a 
qualidade do jornalismo em geral. 

Não foram fornecidas informações. 350 0 0 0 

Total 350 0 0 0 

 

4.1.22 Comissão Anticorrupção 

A Comissão Anticorrupção, o Tribunal de Recurso e o Parlamento Nacional beneficiarão de uma atividade financiada pela UE e executada pelo 
Instituto Camões que visa melhorar e reforçar princípios e prestação de contas em prol de uma GFP de qualidade através de instituições 
governamentais. 

Título dos Projetos em 
apoio à Comissão 
Anticorrupção 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua, 
UE 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços públicos mais efetiva, 
abrangente, transparente, responsável e virada para os 
cidadãos, em linha com o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento para 2011 a 2030. 

Não foram fornecidas informações. 44 15 0 0 

Total 44 15 0 0 

 

4.1.23 Tribunal de Recurso 
A Comissão Anticorrupção, o Tribunal de Recurso e o Parlamento Nacional beneficiarão de uma atividade financiada pela UE e executada pelo 
Instituto Camões que visa melhorar e reforçar princípios e prestação de contas em prol de uma GFP de qualidade através de instituições 
governamentais. 
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Título dos Projetos em 
apoio ao Tribunal de 
Recurso 

PDs  Descrição dos Projetos  Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021  Em milhares de dólares 

Previsto 

para 

2021 

Previsto 

para 

2022 

Previsto 

para 

2023 

Previsto 

para 

2024 

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua, 
UE 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços públicos mais efetiva, 
abrangente, transparente, responsável e virada para os 
cidadãos, em linha com o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento para 2011 a 2030. 

Não foram fornecidas informações. 44  15  0  0 

Total  44  15  0  0 

 

4.1.24 Parlamento Nacional 

A Comissão Anticorrupção, o Tribunal de Recurso e o Parlamento Nacional beneficiarão de uma atividade financiada pela UE e executada pelo 
Instituto Camões que visa melhorar e reforçar princípios e prestação de contas em prol de uma GFP de qualidade através de instituições 
governamentais. 

Título dos Projetos em 
apoio ao Parlamento 
Nacional 

PDs Descrição dos Projetos Descrição breve do apoio ao Ministério em 2021 Em milhares de dólares 
Previsto 
para 
2021 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua, 
UE 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços públicos mais efetiva, 
abrangente, transparente, responsável e virada para os 
cidadãos, em linha com o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento para 2011 a 2030. 

Não foram fornecidas informações. 44 15 0 0 

Total 44 15 0 0 

 

4.1.25 Setor Não-governamental 

As atividades listadas de seguida são as que não irão contribuir para planos ou atividades do Governo. Incluem projetos de desenvolvimento do 
setor privado, atividades que beneficiam OSCs ou ONGs e atividades que apoiam o funcionamento administrativo de agências de parceiros de 
desenvolvimento. Estas atividades totalizam 10,7 milhões de dólares, representando 6,9% de toda a despesa proposta para 2021. 
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Título dos Projetos em 
apoio Setor Não-
governamental 

PDs Descrição dos Projetos Em milhares de dólares 
Previsto 

para 2021 
Previsto 

para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Programa de Cooperação 
com ONGs Australianas 
(ANCP) 

Austrália 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. 

6.926 0 0 0 

Função de Desenvolvimento 
de Mercados (FDM) em 
Timor-Leste 

Austrália 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. 

1.484 1.484 0 0 

Monitorização e Avaliação - 
Buka Hatene 

Austrália 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 melhorar o modo como monitorizamos e avaliamos os nossos 
programas, através da M&E House-Buka Hatene. O investimento é de  quatro anos, de janeiro de 2017 a junho de 
2021, e tem um valor total de 9,5 milhões de dólares australianos. 

565 0 0 0 

EIDHR/2019/410591 - 
Reforsa Hamutuk 

UE Ajudar as ONGs e organizações comunitárias locais na prestação de apoio a mulheres sobreviventes e vítimas de 
violência, de modo a promover a reintegração e o acesso ao desenvolvimento económico. 

311 119 0 0 

4064-Custos 
Administrativos - 
Embaixada 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Fundo de maneio Embaixada; Missões; Transporte de mercadorias; Técnicos sectoriais. 292 292 0 0 

Laboratório Acelerador - 
Timor-Leste 116779 

PNUD O Plano Estratégico do PNUD para 2018 a 2021 engloba a complexidade do desenvolvimento e compromete a 
organização a ajudar países a encontrar soluções mais rápidas e mais duradouras para concretizarem a Agenda 2030. 

246 0 0 0 

CSO-LA/2018/403-006 - 
Reflorestação de Dare 

UE O projeto pretende combater às alterações climáticas por via do uso sustentável de recursos naturais. Uma das formas 
de o fazer é através da reflorestação de Dare, com a assistência da Fundação São Paulo da Diocese de Díli (FSPDD) e 
da comunidade local. 

246 67 0 0 

CSO-LA/2018/402-933 - 
Melhorar a capacidade das 
OSC no âmbito de 
sensibilizar e promover 
iniciativas que abordem 
questões relacionadas com 
as alterações climáticas e o 
seu impacto no 

UE O objetivo geral da ação é permitir às organizações da sociedade civil promover atividades e políticas para preparar e 
para dar resposta aos impactos das alterações climáticas em Timor-Leste. A ação contribuirá para os esforços atuais 
em Timor-Leste para preparar e responder aos impactos de desastres naturais. Em linha com os objetivos do Programa 
Nacional de Ação para a Adaptação (PNAA, 2010), o projeto contribuirá para a criação de um quadro nacional para o 
envolvimento de OSCs e da comunidade num processo participativo de respostas às alterações climáticas para ajudar 
o desenvolvimento sustentável. 

205 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
apoio Setor Não-
governamental 

PDs Descrição dos Projetos Em milhares de dólares 
Previsto 

para 2021 
Previsto 

para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

desenvolvimento sustentável 
em Timor-Leste 

10678- Financiamento das 
estruturas externas da 
Cooperação e Cultura para o 
Desenvolvimento, do 
Camões IP, em Díli 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Centros de recursos para a dinamização de atividades culturais e de Cooperação para o desenvolvimento 161 161 0 0 

CSO-LA/2019/412191 - 
Fortalecimento da 
Capacidade de Organizações 
da Sociedade Civil em 
Timor-Leste 

UE AT para aumentar a capacidade das OSCs locais para desempenharem os seus papéis de forma mais eficiente 
enquanto agentes independentes de desenvolvimento, no 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  advocacia, com especial atenção para os 
ODSs. 

139 0 0 0 

12076-Reforço das OSC 
Timorenses através da 
Economia Social e Solidária 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

 Não foram fornecidas informações 65 0 0 0 

10965 - Fundo para 
Pequenos Projetos 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Criar um Fundo para Pequenos Projetos para apoiar pequenas iniciativas de desenvolvimento. 35 35 35 0 

11797-Centro Português de 
Cooperação em Timor-Leste 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Promoção de eficácia e eficiência dos programas, projetos e ações da cooperação portuguesa. 20 20 20 0 

300002764 - AVP2020 TL 
Camões (336311) 

UE   13 0 0 0 

11791- Custos 
Administrativos - missões 
GPPE 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Despesas com a participação em missões de acompanhamento PEC 7 7 7 0 

EIDHR/2019/410702 - 
Empreendedorismo Cultural 
em Timor-Leste (ECTL) – 
um Motor para o 

UE Reforço e promoção do setor do artesanato como mecanismo de criação de emprego e de rendimentos, e lançamento 
de um movimento de empreendedorismo cultural, promovendo a inclusão social e a emancipação socioeconómica de 
mulheres e jovens. 

0 137 46 0 
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Título dos Projetos em 
apoio Setor Não-
governamental 

PDs Descrição dos Projetos Em milhares de dólares 
Previsto 

para 2021 
Previsto 

para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Desenvolvimento Inclusivo e 
a Igualdade 

Total 10.715 2.185 62 0 
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Parte 5: Tabelas Resumidas dos Desembolsos Planeados para 
2021 sem ser na Forma de Empréstimos 
 

5.1 Desembolsos planeados para 2021 por Grupos de Agências, em dólares 

Grupo de Agências 

Desembolso 
previsto 

para 2021 

% do total 
de 

financia-
mento 

prestado 

Execução 
prevista 

para 2021 

% do 
total de 

financia-
mento 

executado 
Austrália 54.215.383 34,96 52.917.889 34,12 

Portugal 18.217.366 11,75 18.057.996 11,64 

UE 13.718.884 8,85 3.587.194 2,31 

Governo dos EUA 11.263.290 7,26 10.822.894 6,98 

Banco Mundial 9.670.854 6,23 8.000.972 5,16 

Alemanha 8.941.456 5,77 12.710.866 8,20 

OMS 8.692.797 5,61 9.009.464 5,81 

FUND 8.053.687 5,19 - - 

China 4.600.000 2,97 4.600.000 2,97 

Nova Zelândia 4.489.357 2,89 4.489.357 2,89 

Japão 3.962.536 2,56 3.955.714 2,55 

BAsD 2.550.035 1,64 1.866.035 1,20 

Coreia 2.368.068 1,53 1.926.298 1,24 

PAM 1.912.404 1,23 1.912.404 1,23 

PNUD 1.199.486 0,77 4.395.453 2,83 

OIM 897.323 0,58 1.436.093 0,93 

FAO 229.098 0,15 1.229.098 0,80 

Nações Unidas 97.000 0,06 - - 

UNICEF 7.183 0,00 14.005 0,01 

GTL - - 9.008.026 5,81 
OIT - - 3.099.551 1,99 
ONU Mulheres - - 2.046.898 1,32 
TOTAL 155.086.205 100,00 155.086.205 100,00 
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5.2 Desembolsos planeados para 2021 por Fontes de Financiamento e Agências 
Executoras, em milhares de dólares 

Fonte de financiamento  Agência executora 
Desembolso 
previsto para 
2021 

Governo da Austrália 

Autoexecutado 52.917.889 

Organização Internacional do Trabalho 1.297.376 

Banco Mundial 118 
Total do Governo da Austrália 54,215,383 

Portugal 

Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua 

291.750 

Organização Internacional do Trabalho 334.421 

Autoexecutado 12.384.378 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua Autoexecutado 5.206.818 

Total de Portugal 18,217,366 

União Europeia 
 

Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua 

175.050 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 

3.769.410 

Autoexecutado 3.587.194 
Organização para a Alimentação e 
Agricultura 

1.000.000 

Organização Internacional do Trabalho 1.344.026 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

1.796.306 

ONU Mulheres 2.046.898 
Total da União Europeia 13,718,884 

Embaixada dos Estados Unidos Autoexecutado 6.408.409 

Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional 

Autoexecutado 4.414.485 

Organização Mundial da Saúde 316.667 
Departamento do Trabalho dos Estados 
Unidos 

Organização Internacional do Trabalho 123.729 

Total dos Estados Unidos 11,263,290 

Banco Mundial 
GTL 1.670.000 

Autoexecutado 8.000.854 
Banco Mundial Total 9,670,854 

Cooperação Alemã 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 

6.420.736 

Ministério Federal Alemão para a Cooperação 
Económica e Desenvolvimento 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 

2.520.720 

Total da Alemanha 8,941,456 

Organização Mundial da Saúde Autoexecutado 8.692.797 
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Fonte de financiamento  Agência executora 
Desembolso 
previsto para 
2021 

Fundo Global de Combate à SIDA, 
Tuberculose e Malária 

GTL 6.654.026 

Fundo Fiduciário do Fundo Global para o 
Ambiente 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

1.399.661 

Total dos Fundos 8,053,687 

República Popular da China Autoexecutado 4.600.000 
Programa de Assistência da Nova Zelândia, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação 

Autoexecutado 4.489.357 

Embaixada do Japão 
Autoexecutado 3.137.922 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância 

6.822 

Agência Japonesa de Cooperação 
Internacional 

Autoexecutado 817.792 

Total do Japão 3,962,536 

Banco Asiático para o Desenvolvimento 
Autoexecutado 1.866.035 

GTL 684.000 

Total do Banco Asiático para o Desenvolvimento 2,550,035 
Agência Coreana de Cooperação 
Internacional 

Autoexecutado 1.926.298 

 
Organização Internacional das 
Migrações 

441.770 

Total da Coreia 2,368,068 

Programa Alimentar Mundial Autoexecutado 1.912.404 
Total do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

Autoexecutado 1.199.486 

Organização Internacional das Migrações Autoexecutado 897.323 
Organização para a Alimentação e 
Agricultura 

Autoexecutado 229.098 

Fundo Conjunto dos ODSs OIM 97.000 

Total da UNICEF Autoexecutado 7.183 
Total Global 155,086,205 
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5.3 Desembolsos planeados para 2021 por Agências Executoras e Fontes de 
Financiamento, em milhares de dólares Previsto para 2021 

Agência Executora Fonte de Financiamento 
Desembolso 

previsto para 
2021 

Governo da Austrália Autofinanciado 52.917.889 

Portugal Autofinanciado 12.384.378 

Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua 

Autofinanciado 5.206.818 

União Europeia 175.050 

Portugal 291.750 

Subtotal do Camões 5.673.618 

Total de Portugal 18.057.996 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit 

União Europeia 3.769.410 

Alemanha 8.941.456 
Total do GIZ 12.710.866 
Governo dos EUA Autofinanciado 6.408.409 
Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional 

Autofinanciado 4.414.485 

Total dos Estados Unidos da América 10.822.894 

Organização Mundial da Saúde 
Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional 

316.667 

Autofinanciado 8.692.797 

Total da OMS 9.009.464 

Governo de Timor-Leste 

Banco Asiático para o Desenvolvimento 684.000 
Fundo Global de Combate à SIDA, 
Tuberculose e Malária 

6.654.026 

Banco Mundial 1.670.000 

Total do GTL 9.008.026 

Banco Mundial 
Governo da Austrália 118 

Autofinanciado 8.000.854 

Total do Banco Mundial 8.000.972 

República Popular da China Autofinanciado 4.600.000 
Programa de Assistência da Nova 
Zelândia, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 

Autofinanciado 4.489.357 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

União Europeia 1.796.306 
Fundo Fiduciário do Fundo Global para o 
Meio Ambiente 

1.399.661 

Autofinanciado 1.199.486 
Total do PNUD 4.395.453 

Embaixada do Japão Autofinanciado 3.137.922 

JICA Autofinanciado 817.792 

Total do Japão 3.955.714 

União Europeia Autofinanciado 3.587.194 
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Agência Executora Fonte de Financiamento 
Desembolso 

previsto para 
2021 

Organização Internacional do Trabalho 

União Europeia 1.344.026 

Governo da Austrália 1.297.376 

Portugal 334.421 
Departamento do Trabalho dos Estados 
Unidos 

123.729 

Total da OIT 3.099.551 

ONU Mulheres União Europeia 2.046.898 
Agência Coreana de Cooperação 
Internacional 

Autofinanciado 1.926.298 

Programa Alimentar Mundial Autofinanciado 1.912.404 

Banco Asiático para o Desenvolvimento Autofinanciado 1.866.035 

Organização Internacional das Migrações 

Autofinanciado 897.323 

Fundo Conjunto dos ODSs 97.000 
Agência Coreana de Cooperação 
Internacional 

441.770 

Total da OIM 1.436.093 

Organização para a Alimentação e 
Agricultura 

União Europeia 1.000.000 

Autofinanciado 229.098 

Total da FAO 1.229.098 
Agência Japonesa de Cooperação 
Internacional 

Autofinanciado 817.792 

Fundo das Nações Unidas para a Infância 

Governo do Japão 6.822 

Recursos Base da UNICEF 2.943 

Autofinanciado 4.240 

Total da UNICEF 14.005 

Total Global 155.086.205 
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5.4 Desembolsos planeados para 2021 por Doadores e Subpilares do PED 
 

  Capital Social 
Desenvolvimento de 

Infraestruturas 
Desenvolvimento 

Económico 
Quadro Institucional      

Doadores (milhões de USD) 
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Austrália  8,84  11,07  6,16        1,30  1,62        7,21  3,98      1,48    5,92      0,55  6,08      54,22 

União Europeia    0,28  4,70  0,61      0,93            5,48    0,06            0,34  1,29    0,01  13,72 

Portugal  12,14    0,33                              0,25            0,29  13,01 

Banco Mundial   1,67  0,18  0,18                    7,32    0,04  0,12            0,16      9,67 

Alemanha  1,26    1,26              1,23      5,19                        8,94 

OMS      8,69                                              8,69 

Fundos Globais     6,65                                              6,65 

Estados Unidos  4,42  1,45  0,12                    0,54                        6,53 

Camões  4,21    0,04    0,16                0,32                0,04  0,35    0,09  5,21 

USAID    0,32  0,03  0,31        0,03              2,48              1,56      4,73 

China  4  0,60                                              4,60 

Nova Zelândia   1,60    0,66                        0,99      0,66    0,58          4,49 

Japão  0,59  1,11  0,09        0,64          0,66            0,04        0,01      3,14 

BAsD               0,68  0,37  0,25        1,14                  0,10      2,55 

KOICA    1,33  0,44  0,60                                          2,37 

PAM    1,91                                              1,91 

GEFTF        0,22                  1,18                        1,40 

PNUD                                          0,003  1,199      1,20 

OIM    0,70    0,07                            0,13              0,89 

JICA  0,40                        0,42                        0,82 

FAO                          0,23                        0,23 

Fundo Conjunto dos ODSs                                            0,10      0,10 

UNICEF    0,004                                        0,003      0,007 

Totais  39,13  34,29  14,02  1,81  0,16  ‐  3,55  2,02  0,25  1,23  ‐  7,87  25,8  ‐  3,57  1,6  ‐  7  ‐  0,58  0,93  10,85    0,39  155,1 
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5.5 Desembolsos planeados para 2021 por Agências Executoras e Subpilares do PED 
 

  Capital Social 
Desenvolvimento de 

Infraestruturas 
Desenvolvimento Económico  Quadro Institucional      

Agências executoras (milhões 
de dólares) 
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Austrália  8,84  11,07  6,16          1,62        7,21  3,92      1,48    5,92      0,55  6,08      59,92 

GIZ  1,26    1,26              1,23      8,96                        12,71 

Portugal   12,14                                  0,25              12,38 

OMS    9,01                                              9,01 

GTL  1,67  6,65          0,68                                    9,01 

Banco Mundial    0,18  0,18                    7,32    0,04  0,12            0,16      8 

Estados Unidos   4,42  1,45                      0,54                        6,41 

Camões  4,04    0,04    0,16                0,32                0,04  0,53    0,38  5,50 

China  4  0,60                                              4,60 

Nova Zelândia   1,60    0,66                        0,99      0,66    0,58          4,49 

USAID      0,03  0,31        0,03              2,48              1,56      4,41 

PNUD      1,80  0,22                    1,18                  1,20      4,40 

União Europeia     0,28  0,45  0,61                  0,71    0,06            0,34  1,11    0,01  3,59 

OIT  0,17    0,87        2,23                                    3,27 

Japão  0,59  1,11  0,09        0,64          0,66            0,04              3,14 

ONU Mulheres       2,05                                            2,05 

KOICA    1,33    0,60                                          1,93 

PAM    1,91                                              1,91 

BAsD                0,37  0,25        1,14                  010      1,87 

OIM    0,70  0,44  0,07                              0,13        0,10      1,44 

FAO                          1,23                        1,23 

JICA  0,40                        0,42                        0,82 

UNICEF                                            0,01      0,014 

Totais  39,13  34,29  14,02  1,81  0,16  0  3,55  2,02  0,25  1,23  0  7,87  25,8  0  3,57  1,6  0  7  0  0,58  0,93  10,85  0  0,39  155,1 
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Anexo 1:Lista de Compromissos de Parceiros de 
Desenvolvimento relacionados com o Coronavírus 
Os Parceiros de Desenvolvimento têm sido uma fonte importante de financiamento e apoio técnico 
durante a pandemia do Coronavírus. Muitos parceiros de desenvolvimento elaboraram atividades 
completamente novas de resposta ao COVID-19, por exemplo através da compra de Equipamento 
de Proteção Pessoal e de apoio ao Laboratório Nacional para aumentar a capacidade de testagem. 
Outros também prestaram apoio adicional a programas e atividades existentes, como por exemplo 
a Austrália, que injetou fundos adicionais no seu programa TOMAK (To'os ba Moris Di'ak) com 
o intuito de contribuir para a segurança alimentar. 

No total os parceiros de desenvolvimento reportaram compromissos superiores a 40 milhões de 
dólares no apoio às  atividades relacionadas com o Coronavírus, incluindo iniciativas totalmente 
novas e/ou ajuste de atividades existentes. Os valores das atividades vão desde os 1.000 dólares 
até aos 4,7 milhões de dólares. O apoio vai dos 9 pilares de apoio médico à segurança alimentar, 
recuperação económica, água e saneamento, inclusão social e igualdade de género. O Anexo 1 
contém uma lista das atividades reportadas até à data de publicação. As informações foram 
retiradas de respostas a inquéritos, publicações no Facebook de organizações de parceiros de 
desenvolvimento e artigos noticiosos. Esta lista não deve ser lida como uma lista completa, mas 
sim como um retrato das atividades. Para lá disto, os valores aqui apresentados são os valores 
comprometidos para todo o projeto ou atividade, não devendo por isso ser entendidos como 
referido  somente a 2021.  

Áreas de Apoio 
Pilar 1: 
Coordenação, 
planeamento e 
monitorização a 
nível do país 

Pilar 2: 
Comunicação de 
riscos e 
envolvimento 
das comunidades 

Pilar 3: 
Vigilância, 
resposta rápida e 
investigação de 
casos 

Pilar 4: Pontos 
de entrada 

Pilar 5: 
Laboratórios 
nacionais 

Pilar 6: 
Prevenção e 
controlo da 
infeção 

Pilar 7: Gestão 
de casos 

Pilar 8: Apoio 
operacional e 
logística 

Pilar 9: 
Manutenção de 
serviços 
essenciais de 
saúde 

Segurança 
alimentar 

Educação Água e 
saneamento 

Recuperação 
Económica 

Inclusão social Género 
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Lista de atividades dos Parceiros de Desenvolvimento em Timor-Leste, relacionadas com o Coronavírus, 

avaliadas acima de 100 mil dólares (em milhares de dólares) 
Título da 
atividade 

Descrição breve Parceiros de 
implementação e 
fontes de 
financiamento 

Montante 
(em 
milhares 
de dólares) 

Pilar / área 
de apoio 

Programa da 
UNICEF de 
educação, água, 
saneamento e 
higiene nas escolas 

Apoio à continuação da aprendizagem 
durante o período em que as escolas 
estão fechadas, à reabertura das escolas 
e à recuperação e melhoria do sistema 
de ensino. 

Austrália, DFID, 
BAsD, Fundo 
Global, Japão, 
UNICEF 

4.720 Educação, 
Água e 
Saneamento 

Apoio orçamental 
direto para 
melhorar a 
resiliência das 
comunidades ao 
COVID-19 

Foram providenciados 
aproximadamente 4,7 milhões de 
dólares ao PNDS com vista ao 
financiamento de infraestruturas em 
pequena escala, com destaque para 
projetos de água e saneamento. 

Austrália 4.700 Água e 
Saneamento, 
Recuperação 
Económica 

Compra e 
distribuição de 
materiais médicos 

O Governo do Japão concordou em 
mobilizar diversos materiais e 
equipamentos médicos, em consulta 
com o Ministério da Saúde. 

Japão 4.600 Pilar 8 

Financiamento a 
ONGs relativo à 
transmissão de 
mensagens sobre o 
COVID-19 

Apoio à transmissão de mensagens nas 
comunidades sobre o COVID-19 
através de ONGs da Parceria 
Humanitária com a Austrália. Estas 
mensagens versam sobre modos de 
vida, segurança alimentar, nutrição, 
educação, água, saneamento e higiene. 

Austrália 3.600 Pilar 2 

Financiamento 
adicional para 
programas de 
Apoio Orçamental 
Direto 

A União Europeia providenciará a 
tranche completa de financiamento 
para todos os seus programas de apoio 
orçamental direto em resposta ao 
COVID-19. 

UE 1.970 Recuperação 
Económica 

Aprovisionamento 
de materiais 
médicos por parte 
da UNICEF 

Aprovisionamento de materiais e 
equipamentos médicos priorizados pelo 
Governo. 

BAsD, UE, Japão 
e UNICEF 

1.618 Pilar 8 

Resposta do setor 
da saúde 

Fornecidos 1,4 milhões de dólares para 
melhorar a resposta do setor da saúde 
ao COVID-19. As atividades incluem 
trabalho com o Ministério da Saúde 
para melhorar o diagnóstico, formação 
e capacitação de profissionais de saúde, 
a fim de serem capazes de gerir casos 
de COVID-19 de forma segura. Esta 
ajuda dá resposta às  solicitações 
imediatas do MS, como por exemplo a 
contratação de um gestor operacional 
para conduzir a Instalação de 
Isolamento de Vera Cruz. 

Austrália 1.400 Pilares 3, 5, 
6 e 8 

Atribuição direta a 
organizações da 
sociedade civil 

O objetivo desta atribuição é fortalecer 
a capacidade da sociedade civil para 
apoiar as pessoas mais vulneráveis e 
mais desfavorecidas em termos 

UE 1.350 Recuperação 
Económica 
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Título da 
atividade 

Descrição breve Parceiros de 
implementação e 
fontes de 
financiamento 

Montante 
(em 
milhares 
de dólares) 

Pilar / área 
de apoio 

económicos na resposta à emergência 
do COVID-19.  

Apoio da UNICEF 
ao setor da saúde 

Apoio ao reforço da resposta do 
sistema de saúde, incluindo saúde e 
nutrição relacionadas com i COVID-
19, travessia de fronteiras, quarentena, 
locais de isolamento, manutenção e 
fortalecimento dos serviços de saúde de 
rotina e prevenção e controlo de 
infeções. 

Austrália, DFID, 
UE, GAVI, 
Japão, UNICEF, 
EUA 

1.236 Pilares 4, 6, 
7 e 9 

Atividades de 
adaptação dos 
mercados em 
resposta ao 
COVID-19 

Apoio às  atividades de 
desenvolvimento do setor privado 
através da Função de Desenvolvimento 
dos Mercados, incluindo o 
desenvolvimento das exportações de 
café, a recuperação do turismo e 
contribuições agrícolas. 

Austrália 1.200 Recuperação 
Económica 

Segurança 
alimentar com 
caráter de 
emergência 

A verba será usada para comprar e 
distribuir alimentos nutritivos aos 
agregados mais vulneráveis. Os 
alimentos serão comprados diretamente 
a partir de lojas locais e de agricultores 
que não tenham conseguido vender os 
seus produtos no mercado devido às 
restrições causadas pelo COVID-19. A 
verba será igualmente usada para cobrir 
custos com logística e monitorização 
associados à compra e distribuição dos 
alimentos. A verba contribuirá para 
assegurar segurança alimentar e 
nutricional para os agregados mais 
vulneráveis, ajudando os seus sistemas 
imunitários e evitando tensões sociais e 
a maior disseminação do COVID-19. 

Japão através do 
BAsD e do 
PNUD 

1.105 Segurança 
Alimentar e 
Recuperação 
Económica 

Redireccionamento 
de financiamento 
da Iniciativa 
Spotlight para a 
resposta ao 
COVID-19 

A 14 de março a UE redirecionou 1 
milhão de dólares a partir da Iniciativa 
Spotlight entre a UE e a ONU para dar 
resposta à emergência do COVID-19. 
O financiamento será dedicado aos 
seguintes aspetos (a) provisão de 
assistência técnica essencial ao 
desenvolvimento de políticas e 
programas (incluindo relacionados com 
instalações de quarentena) e 
coordenação de esforços de combate à 
violência contra mulheres e meninas no 
contexto do COVID-19;(b) 
comunicação de riscos para sensibilizar 
para o risco acrescido de violência 
contra mulheres e meninas no contexto 
do COVID-19 e para as formas como 
as comunidades podem agir para 

União Europeia 1.000 Género 
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Título da 
atividade 

Descrição breve Parceiros de 
implementação e 
fontes de 
financiamento 

Montante 
(em 
milhares 
de dólares) 

Pilar / área 
de apoio 

prevenir a violência; (c) apoio às  
organizações da sociedade civil para 
assegurar que mulheres e meninas 
possam contactar com prestadores de 
serviços (sejam eles a polícia, 
profissionais de saúde ou assistentes 
sociais) e para garantir que os serviços 
permaneçam abertos e acessíveis aos 
mais vulneráveis (por exemplo pessoas 
com deficiências); e (d) ajuste do 
envolvimento com escolas e pais a fim 
de promover relacionamentos 
saudáveis e respeitosos no novo 
contexto de ensino à distância, bem 
como fortalecimento do apoio às 
organizações de mulheres e 
organizações locais para que estas 
continuem o seu trabalho importante na 
defesa dos direitos das mulheres, ao 
mesmo tempo que protegerem a saúde 
e a segurança dos seus funcionários e 
parceiros comunitários. 

Programa da 
UNICEF de água, 
saneamento e 
higiene 

Apoio ao programa de água, 
saneamento e higiene em espaços 
públicos, locais de quarentena e 
isolamento e transporte de água. 

Austrália, UE, 
Japão, UNICEF, 
EUA 

900 Água e 
Saneamento 

Melhoria de 
infraestruturas em 
instalações de 
isolamento em Vera 
Cruz, Tibar e Tasi 
Tolu 

Melhoria de infraestruturas em 
instalações de isolamento em Vera 
Cruz, Tibar e Tasi Tolu 

Austrália 818 Pilares 6 e 7 

Resposta ao 
COVID-19 por 
parte do programa 
Ninguém Fica para 
Trás 

A OIT mobilizou quase 1 milhão de 
dólares para apoiar diretamente os 
esforços com vista à execução do 
programa Uma Kain. 

ONU (através da 
OIT) 

748 Recuperação 
Económica 

Apoio operacional 
e logístico a vários 
ministérios 

8.1 Coordenação das necessidades em 
termos de medicamentos e 
equipamento para a gestão de casos de 
COVID-19 entre o MS, doadores e 
fornecedores internacionais; 8.2 
Aprovisionamento de equipamento 
prioritário através da cadeia de 
fornecimentos da OMS (termociclador, 
concentradores de oxigénio, monitores, 
etc.); 8.3 Provisão de apoio logístico às  
operações relacionadas com o COVID-
19 (veículos, transporte de espécimes, 
tendas, equipamento, etc.). 

OMS, USAID, 
UE e KOICA 

700 Pilar 8 
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Título da 
atividade 

Descrição breve Parceiros de 
implementação e 
fontes de 
financiamento 

Montante 
(em 
milhares 
de dólares) 

Pilar / área 
de apoio 

AT e apoio 
operacional ao 
MSSI  

AT e apoio operacional ao MSSI com 
vista ao desenho e execução do 
programa de apoio monetário aos 
agregados familiares 

Austrália 600 Recuperação 
Económica 

Manutenção de 
serviços de saúde 
essenciais 

9.1 Liderança técnica no 
desenvolvimento de orientações e 
normas para manter outros serviços de 
saúde essenciais; 9.2 Apoio na linha da 
frente para a melhoria da cobertura de 
serviços de saúde essenciais, como por 
exemplo vacinação, cuidados de saúde 
materna e infantil, doenças não-
transmissíveis e serviços de 
tuberculose; 9.3 Assistência técnica na 
monitorização do acesso aos serviços 
de saúde essenciais. 

OMS, USAID, 
UE, Alemanha 

600 Pilar 9 

Vigilância, resposta 
rápida e 
investigação de 
casos 

3.1 Liderança técnica no 
desenvolvimento e atualização regular 
da estratégia nacional de vigilância. 3.2 
Criação e liderança da gestão 
operacional da plataforma online 
nacional de vigilância do COVID-19. 
3.3 Liderança técnica na capacitação de 
todo o pessoal convocado para 
vigilância e investigação de casos de 
COVID-19. 3.4 Liderança técnica na 
capacitação de Equipas de Resposta 
Rápida para responderem às situações 
de COVID-19. 

OMS, USAID, 
UE, Alemanha 

525 Pilar 3 

Recanalização de 
financiamento para 
o COVID 

Recanalização de 524.904 dólares para 
ajudar os esforços de resposta ao 
COVID-19. 

Fundo Global 525 Pilar 1, 8 

Alinhamento de 
projetos de ONGs 
com a resposta ao 
COVID-19 

23 dos 34 projetos financiados através 
do Programa de Cooperação com 
ONGs Australianas (ANCP) adaptaram 
a sua programação a fim de dar 
resposta ao COVID-19. A maior parte 
dos programas apoiaram educação 
comunitária sobre o COVID-19 e 
distribuição de conjuntos de 
equipamentos de água, saneamento e 
higiene às comunidades. 

Austrália 479 Água e 
Saneamento, 
Pilar 2 

Equipamentos para 
reabertura de 
escolas 

Apoio ao Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto para a reabertura 
das escolas, por via da compra e 
distribuição de conjuntos de higiene 
para 942 escolas básicas, termómetros 
para 1.100 escolas básicas e 250.000 
máscaras para alunos do ensino básico. 

Austrália 475 Educação 

Coordenação, 
planeamento e 

1.1 COORDENAÇÃO: Organização de 
parceiros em prol de uma resposta de 

OMS, USAID, 
UE, KOICA 

475 Pilar 1 
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Título da 
atividade 

Descrição breve Parceiros de 
implementação e 
fontes de 
financiamento 

Montante 
(em 
milhares 
de dólares) 

Pilar / área 
de apoio 

monitorização a 
nível do país 

saúde coordenada (agências 
multilaterais, agências bilaterais, 
agências da ONU, embaixadas, ONGs). 
1.2 COORDENAÇÃO: Provisão de 
liderança a nível da saúde pública com 
vista a uma resposta nacional assente 
em factos e sólida a nível técnico. 1.3 
COORDENAÇÃO: Advocacia e apoio 
de alto nível (GPM, Conselho de 
Ministros) e apoio técnico e assistência 
externa (CIGC) em relação ao 
envolvimento de outros ministérios e 
setores em prol de uma resposta 
coordenada de todo o governo. 1.4 
COORDENAÇÃO: Apoio ao Governo 
e ao MS nas conversações com 
parceiros, de modo a que a resposta de 
saúde seja coordenada e alinhada, 
evitando duplicações e desperdício. 1.5 
PLANEAMENTO: Elaboração de 
documentos políticos de alto nível para 
ajudar a resposta de saúde do Governo 
e do MS (incluindo um Plano de Ação 
Nacional custeado sobre o COVID-19 
e respetivas atualizações; documento 
de política sobre uma estratégia de 
saída / próximos passos; pareceres 
técnicos sobre abertura de escolas, 
aglomerações massas, cenários 
públicos, etc.). 1.6 
MONITORIZAÇÃO: 
Desenvolvimento de um quadro 
nacional de M&A para avaliar a 
resposta de saúde ao COVID-19; 
monitorização da cobertura de serviços 
de saúde essenciais; M&A do CCS e 
prontidão de profissionais de saúde 
selecionados em todos os municípios. 

Prevenção e 
controlo de 
infeções 

6.1 Liderança técnica em prevenção e 
controlo do COVID-19; 6.2 Orientação 
técnica de alto nível (e tradução para 
tétum); 6.3 Pareceres técnicos e 
avaliação do IPC em instalações de 
isolamento e quarentena; 6.4 Liderança 
da capacitação do IPC a profissionais 
de saúde e funcionários de outros 
setores (pontos de entrada, socorristas, 
polícia, exército, outros); 6.5 Apoio 
logístico (fornecimento de EPPs a 
todas as instalações de saúde e pontos 
de entrada). 

OMS, UE, 
USAID, 
Alemanha, DFID 

430 Pilar 6 
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Publicidade com 
vista a sensibilizar 
o público para as 
questões de saúde 

Campanha publicitária sobre o 
COVID-19. 

KOICA 417 Pilar 2 

Serviços gratuitos 
de SSR e 
planeamento 
familiar 

Provisão de serviços gratuitos de SSR e 
planeamento familiar a todos os 
clientes que visitem as instalações 
durante o estado de emergência 
provocado pelo COVID-19. Estes 
serviços estão avaliados em 403.173 
dólares. 

Austrália 403 Pilar 9 

Serviços de VBG 
sob o programa 
Spotlight 

Apoio aos serviços de VBG – sob a 
Iniciativa Spotlight – dando resposta às 
necessidades de pessoas com 
deficiências e de outros grupos 
marginalizados. Apoio à sociedade 
civil e prevenção da violência contra 
mulheres e meninas por via da 
adaptação ao novo contexto. 

ONU Mulheres, 
UE 

400 Género 

Comunicação e 
mobilização das 
comunidades em 
situações de crise 

Comunicação e mobilização das 
comunidades em situações de crise. 

UNICEF, 
Austrália, UE, 
Japão, EUA 

371 Pilar 2 

EPPs para o MS EPPs fornecidos ao MS. Nova Zelândia 352 Pilar 6 
Financiamento 
adicional para o 
TOMAK 

Fornecidos 350.000 dólares adicionais 
através do programa TOMAK (To’os 
ba Moris Di’ak) da Austrália para 
apoiar a segurança alimentar, a nutrição 
e os modos de vida em resposta ao 
COVID-19. Este financiamento 
adicional irá fomentar a produção 
agrícola local, fazendo com que haja 
mais alimentos nutritivos para serem 
consumidos pela população e para 
serem vendidos pelos agricultores nos 
mercados. 

Austrália 350 Recuperação 
Económica e 
Segurança 
Alimentar 

Apoio ao SAMES Apoio à gestão de medicamentos e 
farmacêuticos através do alargamento 
do fornecimento aos municípios. 

Austrália 342 Pilares 8 e 9 

Gestão de casos 7.1 Liderança técnica em formação e 
capacitação alargadas em gestão de 
casos para médicos, enfermeiros e 
pessoal de apoio na linha da frente; 7.2 
Liderança técnica no desenvolvimento 
de NOPs, diretivas e políticas de gestão 
de casos; 7.3 Liderança no 
desenvolvimento e prestação de cursos 
e formação online em tétum. 

OMS, USAID, 
DFID 

320 Pilar 7 

Laboratório 5.2 Provisão de pessoal para conduzir 
testes no laboratório nacional; 5.3 
Apoio logístico – fornecimento de mais 

OMS, USAID, 
Alemanha 

300 Pilar 5 
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de 12.000 conjuntos de testes; 4 Apoio 
operacional e financeiro para envio de 
amostras para a Austrália; 5.5 
Liderança técnica em capacitação de 
pessoal de laboratório. 

Proteção social, 
pesquisa e 
monitorização e 
avaliação 

Proteção social, pesquisa e 
monitorização e avaliação. 

UNICEF, 
Austrália, Japão, 
EUA 

282 Inclusão 
Social 

Voos charter 
(fretado) 
humanitários 

Lançamento de um total de 4 voos 
charter (fretado) KUL-DIL-KUL, 
transportando 70 passageiros 
humanitários e 1.855kg de mercadoria 
humanitária. 

PAM 280 Pilar 8 

Resposta das 
economias locais ao 
COVID-19 

Resposta das economias locais ao 
COVID-19. 

PNUD 268 Recuperação 
Económica, 
Pilar 6 

Apoio operacional 
e logístico aos 
diversos ministérios 

Apoio a nível de mensagens ao MS, 
ME, MSS e MAP; aprovisionamento 
de 4 unidades móveis de 
armazenamento e 3 escritórios pré-
fabricados; doação de 13 computadores 
portáteis e 26 USBs ao MS; doação de 
10 computadores portáteis, 2 
motorizadas,1 veículo e 1 unidade 
móvel de armazenamento ao centro 
nacional de logística; renovação de um 
contentor no aeroporto internacional de 
Díli para ser usado como ala de 
isolamento em situações de 
emergência; provisão de 10 conjuntos 
de equipamentos de lavatórios para 
lavagem de mãos. 

PAM 240 Pilares 7, 8, 
4 

Formação de 
profissionais de 
saúde em clínicas 
comunitárias e 
desenvolvimento de 
diretivas 

Formação de profissionais de saúde em 
clínicas comunitárias relativamente à 
prevenção e controlo de infeções de 
COVID-19, juntamente com o MS e a 
Maluk Timor. Apoio ao INS para 
ministrar formação essencial sobre o 
COVID-19. Desenvolvimento de 
diretivas nacionais. Desenvolvimento 
de Plano Nacional de Formação. 

Austrália 221 Pilares 6, 7, 
8 e 9 

Compra de 
equipamento de 
laboratório 
relacionado com o 
COVID-19 

Compra de equipamento laboratorial 
para o laboratório nacional. 

OIT e KOICA 210 Pilar 5 

Compra de EPPs e 
desinfetantes de 
mãos para a 
comunidade 

Compra de EPPs e desinfetantes de 
mãos para a comunidade 

KOICA 208 Pilar 6 
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Provisão de 
serviços de 
monitorização 
relativamente ao 
Programa Uma 
Kain 

Provisão de serviços de monitorização 
relativamente ao Programa Uma Kain 

ONU Mulheres 199 Recuperação 
Económica, 
Género 

Pontos de entrada 4.1 Liderança técnica na preparação de 
pontos de entrada para gerir casos de 
COVID-19 (incluindo avaliações 
rápidas, reparação de scanners 
térmicos, desenvolvimento e impressão 
de cartões de triagem de saúde, 
prestação de formação a funcionários 
de pontos de entrada, identificação de 
áreas de isolamento / instalações de 
quarentena e mecanismo de 
transmissão); 4.2 Apoio logístico em 
pontos de entrada (tendas de espera, 
scanners manuais, camas e conjuntos 
de equipamentos para instalações de 
quarentena) 

OMS 190 Pilar 4 

Comunicação de 
riscos e 
envolvimento das 
comunidades 

2.1 Advocacia de alto nível junto do 
Governo, MS e outros ministérios, com 
vista a uma intervenção precoce e uma 
resposta agressiva a nível de todo o 
governo. 2.2 Sessões informativas de 
alto nível sobre o COVID-19 e sessões 
de sensibilização em todos os 
ministérios e em vários locais de culto / 
congregações religiosas. 2.3 A OMS 
tem sido a ‘guardiã’ de todas as 
mensagens relacionadas com o 
COVID-19 e da sensibilização por 
parte do MS – criando ou vetando 
mensagens do MS antes da sua 
publicação. 2.4 Organização de 
workshops com os meios de 
comunicação social a nível local e 
sessões de sensibilização na televisão e 
na rádio. Criação e disseminação de 
mensagens vídeo e nas redes sociais 
com os líderes nacionais. 2.5 Produção 
de materiais impressos (pósteres, 
panfletos, cartazes, tarjas) para 
sensibilizar as pessoas para a 
prevenção do COVID-19. 2.6 
Campanha de sensibilização ativa nas 
redes sociais (incluindo Facebook e 
Twitter); análise dos meios de 
comunicação e resposta a rumores; 
elaboração de comunicados de 
imprensa para o MS. 2.7 Serviços 

OMS, USAID, 
UE e DFID 

175 Pilar 2 
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financiamento 
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vastos de tradução (versão em tétum 
para campanhas de sensibilização, 
cursos de formação). 

Financiamento à 
The Asia 
Foundation 
referente à 
avaliação do Uma 
baKain 

Financiamento à The Asia Foundation 
relativo a uma avaliação sobre o 
impacto do pagamento de 100 dólares 
por mês efetuado pelo MSSI aos 
agregados familiares. 

Austrália 160 Recuperação 
Económica 

EPPs e postos de 
guarda para a 
PNTL 

Estabelecimento de três postos de 
guarda estáticos em pontos de trânsito 
relevantes à entrada de Díli, novas 
esquadras de polícia em Tibar e 
Batugade, estações de lavagem de 
mãos em instalações municipais e 
fronteiriças da PNTL, panfletos sobre 
serviços públicos de saúde, 
fornecimento de equipamento para 
permitir a vigilância fronteiriça e 
grande quantidade de EPPs para 
agentes da PNTL. 

Austrália 157 Pilar 2, 4 

Financiamento para 
o inquérito da The 
Asia Foundation 
sobre o impacto do 
COVID-19 

Financiamento para o Inquéritos da 
The Asia Foundation sobre o COVID-
19: seis inquéritos sobre a perceção do 
público relativamente ao impacto do 
COVID-19 e à resposta do Governo de 
Timor-Leste. 

Austrália 154 Recuperação 
Económica 

Apoio ao MS na 
comunicação com 
agregados 
familiares 
localizados em 
comunidades 
fronteiriças 

Informações sobre prevenção do 
COVID-19 prestadas a 50.000 
agregados familiares localizados nos 
três municípios fronteiriços, em 
colaboração com o MS. 

Austrália 137 Pilar 6 

AT e verbas 
adicionais a 
profissionais de 
saúde de VBG 

Apoio técnico e financeiro adicional 
aos prestadores de serviços na resposta 
a um potencial aumento dos casos de 
Violência com Base no Género (VBG) 
e na preparação de uma gestão segura 
das instalações relacionadas com o 
COVID-19. 

Austrália 131 Género 

Apoio à Cruz 
Vermelha 

Apoio à Cruz Vermelha para prevenir a 
disseminação da infeção 

Japão 125 Pilar 9 

32 estações de 
lavagem de mãos  

32 estações de lavagem de mãos em 
espaços públicos e locais de trabalho 
do PNDS 

Austrália 120 Pilar 6 

Reforço da resposta 
nacional e 
municipal ao 
COVID-19 

Reforço da resposta nacional e 
municipal ao COVID-19 

PNUD 120 Pilar 6 



90 

Título da 
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Apoio a 
organizações de 
pessoas com 
deficiências 

Apoio às  organizações de pessoas com 
deficiências na distribuição de 
informações a pessoas com deficiências 
sobre como prevenir o COVID-19, 
provisão de intérpretes de linguagem 
gestual para o ICMC e apoio adicional 
às  atividades de saúde mental em 
resposta ao COVID-19. 

Austrália 116 Pilar 2 

Oferta de 11 rádios 
VHF para ajudar 
com a coordenação 

Oferta de 11 rádios VHF para ajudar 
com a coordenação 

Austrália 115 Pilar 1 

EPPs para o 
SAMES e a OMS 

Fornecimento de EPPs  Austrália 104 Pilar 6 

Apoio de AT ao 
MSSI 

Provisão de apoio técnico direto ao 
MSSI no desenho, implementação, 
monitorização e avaliação do programa 
Uma Kain, através do Programa de 
Cooperação Técnica “ACTION 
Portugal”. 

OIT 102 Recuperação 
Económica 

Aumento do 
financiamento para 
reforçar o programa 
de saúde básica em 
resposta ao 
COVID-19 

Aumento do financiamento para 
reforçar o programa de saúde básica em 
resposta ao COVID-19 

USAID 100 Pilar 9 

Monitorização dos 
preços dos 
alimentos  

Monitorização dos preços dos 
alimentos junto com o MAP 

PAM 100 Recuperação 
Económica 
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