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MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E INCLUSÃO

PROGRAMA PRIORIEDADE BA TINAN
2021

INTRODUSAUN
Organika VIII Governu Konstitusional artigu 24 DL. No. 14/2018 define MSSI
hanesan departementu governu nian ida ne’ebe responsavel ba konsesaun,
ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun ba politika iha area seguransa sosial,
asistensia sosial, no reintegrasaun komunitaria inklui define Komisaun Direitu
Labarik, Komisaun Nasional Prevensaun no Kombate HIV/SIDA, Centro Nacional
Reabilitasaun Nasional (CNR) ho Instiitutu Nasional de Segurança Social (INSS)
hanesan instituisaun sira ne’ebe tutela ba MSSI ho idaidak nia estrutura rasik.
MSSI kontinua halo esforsu hodi atinje objetivu Planu Estratejiku
Dezenvolvimentu (PED) 2011 – 2030 espesialmente hare ba Kapital Sosial:
Inkluzaun Sosial, Faze 3: halakon kiak, nomos komitmentu ba Objetivu
Dezenvolvimentu Sustentavel (ODS), liu-liu diretamente ba ODS 1: halakon
kiak, ODS 2: halakon hamlaha, ODS 8: traballu dignu no kresimentu ekonomiku,
ODS 10: hamenus dezigualidade, nomos kontrubui indiretamente ba ODS 3:
Saude, ODS 4: Edukasaun, no ODS 5: Igualdade jeneru. Nune’e PED no ODS sai
orientador ba preparasaun Planu Asaun Anual 2021.
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VIZAUN
Sidadun ne’ebe iha kondisaun vulnerabilidade hetan protesaun
hodi hadiak sira nia kondisaun ba moris diak ho dignu.

MISAUN
a. Redus kiak no halakon desekilibru sosial
b. Redus dezigualdade jeneru no empoderamentu ba feto ho
labarik
c.

Empoderamentu ka hakbi’it ema kiak no ema ho vulnerabilidade
sosiu ekonomiku

d. Solidariedade no inkluzaun sosial ba ema ho defisiensia, idozus,
komunidade LGBTI, grupu/etniku minoria, ema iha risku droga,
protituisaun ho HIV/SIDA, ema separadu husi konflitu pasadu
nomos grupu sira seluk ne’ebe eskluidu iha moris sosial.

OBJETIVU
1. Halakon kiak, halakon hamlaha no reduz
dezigualdade jeneru
2. Promove traballu dignu no kresimentu ekonomiku
3. Protesaun sosial ba labarik, foin-sa’e, idade traballu,
idozus, defisiente no ema iha situasaun
vulnerabilidade sosial seluk.
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PROGRAMAS
Bazeia ba PEDN no ODS nudar orientador nomos vizaun no misaun
iha leten, MSSI dezenvolve PAA 2021 ba iha programa principal 8,
sub-programa 17 ho nia atividade hamutuk 50
Orsamentu ne’ebe aloka ba MSSI hodi finanseia programa/subprograma ho nia atividades USD 19,942,903.00 ne’ebe fahe tuir
kategoria:hotu-hotu hamutuk
1. Salariu no Vensimentu: USD 1,772,000.00
2. Bens Servisus: USD 5,979,456.00
3. Transferensia Publika: USD 9,454,447.00
4. Kapital Minor: USD 721,000.00
5. Kapital Dezenvolvimentu: USD 2,016,000.00
Atividades ba kada programa hanesan tuir mai:

PROGRAMA/
SUB-PROGRAMA/
ATIVIDADE

INDIKADOR

BASELINE

TARJETU
ANUAL

Programa 412:
Implementação da
Política de Género [P]

DIRESAUN

$427,100.00 DNIRC

Resultado de Médio
Homens e mulheres têm acesso e
Prazo: A desigualdade oportunidade iguais em termos de
de gênero é reduzida compartilhamento de poder,
controle de recursos, tomada de
decisões, status socioeconômico,
status político e acesso à
scistenssia, justiça e segurança.

1.883

2.268
DNIRC

Subprograma 41204:
Implementação do
NAP-GBV
Resultado de Curto Prazo: VBJ
/VD hetan protesaun no
akompanhamentu ba sira nia
reinsersaun sosial
Atividade 4120410: Proteção
às mulheres e LGBTI na
situação de DV / GBV

ORSAMENTU

$19,942,903.00

$50,540.00 DNIRC

VD/VBG serem protegidas e
atendidas

228

375

DNIRC

Mulheres e LGBTI ter proteção e
acesso ao prestação de serviços
sociais

278

425

$41,820.00 DNIRC

9

10

Atividade messc_act03:
Monitoriza implementasaun
SOP para todos os "UMA
MAHON", incluindo protocolo Monitorização da implementação
e critérios padronizados sobre do SOP para UMA MAHON
lidar com vítimas de violência
doméstica e VBG

$8,720.00

DNIRC
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Subprograma 41205:
Implementação do NAP Resolução 1325 (2000) da
ONU sobre WPS
Resultado de Curto Prazo: A Implementado da resolução
participação das mulheres no 1325 do NAP-ONU
processo de desenvolvimento
e provisão de segurança é
aumentada
Atividade 4120501: Promover Atendimentos / solicitação
a iniciativa das mulheres para de reunião
a paz e a coesão social

$376,560.00

DNIRC

DNIRC
1,824

2,208

1,636

2,000

Atividade 4120504:
Postos de saúde prestados
Treinamento sobre como usar serviços de conselhamento
o gerenciamento de casos
e acesso a tratamento de
SIGAS e VD / VBG
saúde para as vítimas da
guerra

28

48

$5,000.00 DNIRC

Atividade 4120511:
Implementação da
Recomendação Chega
relacionada com a paz e a
coesão social

160

160

$118,311.00 DNIRC

Recommendasaun
Chega implementa

Programa 442: Combate ao HIVSIDA de Timor-Leste [S]
Resultado de Médio Prazo: Os
Cidadão Timorense já se encontra
livre de Vírus HIV

$578,990.00 CCHIV(TP)
SIDA

Cidadão Timorenses de idade
produtiva com bom
conhecimento sobre a
prevenção da transmissão do
HIV

25 %

CCHIVSIDA

100%

Subprograma 44201: Prevenção e
Educação
Resultado de Curto Prazo: As
comunidades estão conscientes da
prevenção do vírus HIV
Atividade 4420101: Sensibilização a
informação sobre a prevenção
transmissão da Virus HIV-SIDA
Subprograma 44202: Cuidados e
Apoios a portadores de HIV-SIDA
(EMHIV)

$253,249.00 DNIRC

$289,495.00

Comunidade na fronteira já
está ciente da prevenção da
transmissão do HIV
População Acesso ao
informação sobre o HIV / SIDA

30%

60%

2.988

3.000

CCHIVSIDA
CCHIVSIDA
CCHIV-

$289,495.00 SIDA

CCHIV$289,495.00 SIDA

Resultado de Curto Prazo: Pacientes Portadores do HIV têm acesso
com HIV-AIDS obtiveram tratamento a cuidados de saúde
adequado para sua saúde

40%

75%

Atividade 4420202: Apoio de
alimentação para a Casa de
Recuperacao da Saúde (CRS)

200

254

Portadores de Virus HIV virao
recuperar saúde na CRS

CCHIVSIDA

CCHIV$289,495.00 SIDA
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Programa 443: Promoção e
Proteção dos Direitos da
Criança [P]
Resultado de Médio Prazo:
Toda a População tem
conhecimento sobre dos
direitos das crianças através
de mudanças de atitude e
violência contra crianças
Subprograma 44301:
Socialização e sensibilização
Resultado de Curto Prazo:
Socialização dos direitos da
criança à sociedade civil

$375,657.00 CDC
Violação contra dos
direitos das crianças
serão reduzidos

50%

100%
CDC

$175,422.00

Conhecimento da
população sobre o direito
da criança e a mudança
de atitude contra as
crianças e a redução da
violação dos casos contra
as crianças
Atividade 4430102:
Atividades campanhas de
Sensibilização - protecção dos sensibilização foram
direitos das crianças visadas
implementadas nos
pelas comunidades locais,
municípios
incluindo a autoridade militar
das fronteiras

A CDC foi realizada
12 atividades
campanhas de
sensibilização nos 3
municípios.

100%

3

11

CDC

Subprograma 44302: Proteção
dos Direitos das Crianças
Resultado de Curto Prazo:
Politica, leis, a
Todas as crianças têm direitos proteção para as
de proteção
crianças
implementadas

$175,422.00 CDC

$200,235.00

1(Em 2016 o
esboço da lei de
proteção das
crianças foi
apresentada ao
PN foi caducada.
Em 2016 PAN a
cranças foi
aprovado pelo
Resolução do
Governo
N˚.27/2017).

Atividade 4430201: Campanha Celebração do dia
Nacional - Dia Internacional da Mundial dos direitos
Criança 1 de junho
das crianças e
600
celebração do dia
Mundial da
Convenção dos
direitos das crianças
Atividade messc_act04:
% Monitorização
Livro PAN 2016Monitorização da
implementado
2020
implementação Plano Acção
Nacional (PAN) para Crianças
2016-2020 envolve outros
Linha Ministérios e Instituições

CDC

CDC

1

CDC

2.200 Pessoa
atende
$44,400.00 CDC

7 Instituisoes
$155,835.00 CDC
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Programa 510: Boa
Governação e Gestão
Institucional [NT]
Resultado de Médio Prazo:
Construir confiança no
governo

Subprograma 51001: Boa
Governação
Resultado de Curto Prazo:
Melhoramento a transparência
e responsabilidade da
administração pública
Atividade 5100107: Coordenar
proteção social e Inclusão

$7,592,996.00
(SV=$1,772,000.00)

Recurso Humano
qualificado,
qualidade de
atendimento ao
publico e
satisficasaun
publico/Número de
metas alcançadas

50%

75%

$735,568.00

Relatórios Trimestrais
de Implementação do
Plano Anual

Reuniões dos assuntos
trabalho e protesaun
social
Atividade 5100108:
Esboço Lei Bem-Estar
Desenvolvimento estratégico e Social Preparado
orientação política

4

4

12

12

$24,925.00

0

40%

$420,100.00

DGSSI

$187,393.00

GM
GVM
GEPDI

$63,884.00

Atividade 5100109: Inspeção,
fiscalização e auditoria

Supervisão de Inspeção e
Auditoria Implementada

# Instituisoes foram
Atividade 5100144:
Socialização decreto lei
desaminado, levantados de
No.25/2017 e levantamento de dados, acompanhar e
dados dos beneficiarios,
fiscalização o processo da
acompanhar e fiscalizar
implementação
Subprograma 51002: Gestão
Institucional
Resultado de Curto Prazo:
Metas do Plano Anual
Plano Anual implementado
Alcançados
Atividade 5100202: Gestão
Orçamento executado
Financeira, Administração e
Logística

16

18
$27,266.00

35 Instituição

40 Instituição

GIA

$12,000.00 UCP

$6,813,105.00

Plano Anual
100%
100% Realizado
98%

100%

$20,000,.00 DGAF
$805,768.00 DNOGFP
$13,429.00 DNARHL

Atividade 5100204: Gestão
Património

Inventário de bens do
Ministério devidamente
registado

90%

Atividade 5100205:
Relatório trimestral de
Planeamento, monitorização e monitorização enviado de
4 relatórios de
estatísticas
acordo com prazo. 100%
desempenho
dados de Tipologia problemas
sociais recolhidos
Atividade 5100206: Gestão de Funcionários recebeu
recursos humanos
avaliação de desempenho
190

100%

$3,175,151.00 DNOGFP

4 relatórios de
desempenho,
100%

$93,000.00 GEPDI

DNARHL
190

$1,947,712.00
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Atividade 5100207:
Formação e capacitação
de recursos humanos
Atividade 5100208:
Comunicações e
divulgação corporativa

Empregados participam de
seminários / workshops

Atividade 5100211:
Aprovisionamento e
gestão de contratos
Atividade 5100212:
Gestão de sistemas de
informação e de
comunicação

Plano de aprovisionamento
implementado

Atividade 5100233: A
prestação de serviços e a
formação básica
específicas nas áreas de
serviços sociais
MSSI. ACT: 01: Gestão
Armajenamento

DNARHL
60

1) Mídia e publicação 2)
Programa de TV e Rádio

95 Produção
Notícia, produção
programa TV 3,
publicidade 21
realizada (20172019)

12 atividades de
divulgações, de
12 notícias
publicidas 4
pacote TV

$45,000.00 UPCRP

90%

100%

$87,785.00

100%

100%

$567,654.00

25 beneficiarios

% Logistica recebido,
concervado e distribuido

75 beneficisrios

100%

100%

Subprograma 51003:
Parcerias
Resultado de Curto
Prazo: Estabelecer uma
abordagem sectorial
para coordenar a
implementação dos
Planos de Atividades

$28,575.00

DNA

Sistema SIGAS implementado,
sistema free-balance
ministerial, sistema
informação e comunicação,
nova sistema de pagamento
idosos, deficiente, bolsa da
mãe e sistema de distribuição
alimentar estabelecido.
Assistente social recebeu
capacitação básica em área
social

108

DNARHL

$24,231.00 GEPDI

$4,800.00 DNARHL

$44,823.00

Acordo
cooperação e
parcerias
asinadas

Atividade 5100301:
Cooperação e
Cooperação e parcerias Parceria com
outras
Instituições e
País

40 acordos de 50 acordos
Cooperação e de
parcerias
cooperação
foram
nacional,
assinados e regionais,
implementado bilaterais e
s (Em 2016 multilaterais
até 2018)
assinados
em 20192020 e de
35 por ano

40

50

$44,823.00 UCP
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Programa 577:
Sistema integrado de
proteção social [S]

$400.00

Resultado de Médio Prazo: Sistema de
Sistema de proteção social proteção social
integral e universal
estabelecido
integrado para alcançar a
Proteção Social Nacional e
reduzir a pobreza

75%

100%

Subprograma 57701: Proteção,
Solidariedade Social e Inclusão
Resultado de Curto Prazo:
Todas as cidadão,
nomeadamente as crianças,
jovens (rapaz e raparigas)
idade produtiva, idosos e
deficientes irão recebera a
proteção social através de
sistema proteção social
integrado.
Atividade 5770101: Elaborar a
estratégia nacional e propostas
técnicas de medidas de
proteção social

Sistema proteção
social incluindo Pisos
de Proteção Social
estabelecido.

O esboço da
Estratégica Nacional à
proteção social foi
elaborado. Em 2015 as
reuniões dos ministros
dos assuntos trabalhos
e de proteção social da
CPLP foram realizadas
em TL

Reuniões/workshop/
seminar realizadas,

12

$400.00

GEPDI

$ 400.00

GEPDI

100%

13

Programa 578: Reabilitação
Social, Aconselhamento e
Recuperação [P]

$160,792.00 DNPDPD

Resultado de Médio Prazo:
Pessoas com deficiência recebendo
Cidadãos com deficiência têm o
proteção e inclusão social
mesmo direito e são protegidos
como outro cidadão
Subprograma 57803: Proteção e
promoção dos direitos das pessoas
com deficiência

Resultado de Curto Prazo:
Pessoas com deficiência são
protegidas pela política e
legislação

INSSGEPDI

Pessoas com deficiência
protegidas pela lei e direito ao
empoderamento na economia

Atividade 5780103: Estabelecimento 1) Conselho nacional da pessoa
do Conselho Nacional para pessoas portadora da dificiência foi
com deficiência
estabelecido. 2) convenção da ONU
foi ratificado pelo Parlamento
Nacional. 3) foram socializadas a
convenção e estatuto do conselho
nacional da pessoa portadora da
dificiência

Atividade 5780104: Assinatura Pessoas portadora da
e Ratificação da Convenção das dificiência foram reconhecido
Nações Unidas sobre os
os seus direitos
Direitos das Pessoas com
Deficiência
Atividade 5780301: celebração Participação das pessoas portadora
da dificiencia, comunidade e
dia mundial das pessoas
autoridade na vespera do dia
portadores da dificiência

Mundial das pessoas portadores da
Deficiência.

779

844

DNPDPD

$107,470.00 DNPDPD

100%

1) política nacinal
sobre pessoa
portadora de
dificiência. 2) PAN
2020-2024. 3) decreto
lei nº 15/2019

100%

DNPDPD

100%
$78,118.00

21%

32%

381

700

DNPDPD

$2,592.00 DNPDPD

DNPDPD
$10,000.00
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Atividade 5780302: Promovera
os direitos das pessoas
portadora da dificiencia
intelectual

Pessoas da dificiencia
intelectual foram participado
na vida publica atraves das
artes, cultural e desportos

Atividade messc_act05:
Monitorização da implementação PAN implementado para todos
do PAN para pessoas com
os Linha Ministérios
deficiência

Subprograma 57804:
Reabilitação e Reintegração de
pessoas com problemas de
saúde mental e Deficiência
Resultado de Curto Prazo:
pessoas com deficiência e
saúde mental recuperadas e
reintegradas às famílias
Atividade 5780107: Apoio e
resgate para as pessoas com
deficiência mental na rua e
confinamento em casa
Atividade 5780401:
Empoderamento e
Reintegração Comunitária

789

870

0

10

$8,100.00 DNPDPD

$8,660.00 DNPDPD

$53,322.00 DNPDPD

Pessoas com deficiência e
saúde mental se recuperam e
reintegram
Pessoas com deficiências
mentais na rua e em
confinamento em casa são
transportadas para instalações
de saúde mental
Pessoas portadoras da
deficiência mental e outros
tipos da dificiência foram
recebidos o apoio de
formação de auto emprego e
equipamento do
empoderamento economica

46

55

16

20

DNPDPD

DNPDPD
$46,679.00

30

35
DNPDPD
$6,643.00

Programa 580: Assistência Social
[S]

$8,655,795.00

Resultado de Médio Prazo: Todas Populações em situação de
os cidadãos que se encontra na
vulnerabilidade foram recebidos o
situação de vulnerabilidade irão apoio de assintência social
atribuirá o apoio de assistência
social
Subprograma 58001: Assistência
Social/humanitário
Resultado de Curto Prazo:
Cidadãos desfavorecidos apoiados
População em situação
vulnerabilidade e afetado de
desastre naturais irão recebera o
apoio de assistência humanitária
Atividade 5800104: Ajuda
Institusoens ne'ebe tau matan ba
humanitária (imediata e atempada) ema vulneravel hetan asistensia
humanitaria pontual (orfanatu,
grupu defisintes no Instituisaun
Relijioja).
Atividade 5800108: Apoio de
Vítimas de desastre naturais serem
emergência para comunidade
apoiadas.
afetada de desastre
Atividade 5800109: Apoiar
Familia/individu vulneravel hetan
alimentos para famílias vulneráveis apoiu humanitaria.
Atividade 5800110: Suportar
Pacientes Vulnerável

Paciente vulnerável recebeu
assistência social

Atividade 5800111: Mapeamento Dados para habitacao sosial serem
de problemas sociais nas
recolhido
comunidades.

117.416

181.091

DNAS

DNAS

$826,850.00 DNAS

13.181

31.559

4.775

5.000

DNAS

DNAS
$636,800.00

2.919

3.000

5.400

6.400

90

150

$2,000.00

0

27.000

$19,550.00

$40,000.00 DNAS

$128,500.00

DNAS
DNAS
DNAS
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DNAS

Subprograma 58003: Bolsa
da Mãe

$7,304,270.00

Resultado de Curto Prazo:
Crianças das famílias carenciadas
Todas as crianças de famílias foram recebidos o subsidio Bolsa da
vulneráveis receberam subsídio Mae
do Bolsa da Mãe
Atividade 5800103: Bolsa da Crianças da família foram
Mãe (subsídio de apoio
atrribuidos o subsídio da Bolsa da
condicional)
Mae
Atividade 5800301: Dados de Novo do beneficiário se registre e
registro e verificação da Bolsa reajustou
de Mae
MSSI-ACT. 02.2: Reforma
Dekretu Lei Bolsa da Mae ao DL reformada
Sistema Universal
Subprograma 58004: Apoio de
veículos funerários e caixões
Resultado de Curto Prazo:
Famílias vulneráveis apoiadas
Apoiou as famílias
vulneráveis através de carros
fúnebres, caixões e transporte
Atividade 5800102: Apoio a
Caixões apoiados para apoiar as
famílias enlutadas
famílias enlutadas. 2). 3,000 vezes
de transporte alocado para caixões
transportados.
Activity 5800401:
Transladasaun mate isin husi Trasladação falecida do exterior
estranjeiru

101.393

146.527

DNAS

101.339

134.323

$7,212,985.00
DNAS
(TP=$7,075,192.00)

54

12.204

$85,960.00 DNAS

100%

100%

$5,325.00 DNAS

$524,675.00

2.119

3.005

DNAS

2.116

3.000

$499,675.00 DNAS

3

5

DNAS

Programa 581: Reinserção e
Inclusão Comunitária [P]
Resultado de Médio Prazo: Pessoas
vulneráveis e pessoas em risco de
violência e outros riscos sociais são
protegidos

$25,000.00

$2,150,673.00
Grupo alvo foram reintegrado
na família e comunidade

1.295

2.726

Subprograma 58101: Reintegração
Comunitária
984

1.551

323

500

Atividade 5810101: Desenvolver o
programa de implementação de
políticas e leis de proteção à criança
Atividade 5810102: Reinserção
comunitária as crianças em conflito
com a lei, reclusos e ex reclusos.

Crianças protezidas

Crianças em conflito com a lei,
reclusos, ex reclusos foram
reintegrados na comunidade

350

450

Atividade 5810107: Reintegração de
LGBT, tráfico de pessoas e idosos
abandonados à comunidade

Reunificação das crianças,
mulheres e LGBT como vítimas
de VD / VBG à família

0

270

311

331

Atividade 5810108: Re-integração de Reunificação de pessoas
pessoas afetadas de drogas e conflitos afetadas por drogas e
passados para a comunidade
separadas do conflito no
passado para a família

DNIRC

DNIRC

$196,678.00

Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos Os cidadãos são apoiados
em risco são apoiados pelo Estado

DNAS

DNIRC

DNIRC

$40,720.00 DNIRC

$119,958.00

$33,000.00

$3,000.00

DNIRC

DNIRC

DNIRC
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Subprograma 58102: Inclusão
Social
Resultado de Curto Prazo: Exprisioneiros, Crianças, mulheres,
LGBT, pessoas afetadas por drogas,
pessoas separadas de conflitos /
crimes no passado, tráfico de
pessoas, família vulnerável livre de
discriminação e participação na
comunidade social
Atividade 5810201: Parcerias com
Instituição Solidariedade Social (ISS)
para proteção, reintegração de
comunidade e inclusão social
Atividade 5810202: participação nas
artes, cultura e desportes

Atividade 5810203: Capacitação da
comunidade e inclusão social

$1,953,995.00
Participar no público através de
artes e cultura, teatro comunitário e
desportos tradicionais na paz do
ambiente e da inclusão social

5,051

6,140

4.775

5.000

0

840

DNIRC

DNIRC

As ISS atendidas/ apoiadas 35

Ex-prisioneiros, crianças, mulheres,
LGBT, pessoas afetadas por drogas,
tráfico de pessoas, pessoas com
conflitos / crimes no passado e
familiares vulneráveis parRcipam da
vida social
Grupos de ex-prisioneiros, vítimas
de VD / VG, vítimas de tráfico
humano e familiares
vulneráveis recebem apoio para
aumentar a economia familiar

$1,929,565.00 DNIRC
(TP=$1,800,265)

$11,750.00

276

300

DNIRC

DNIRC
$12,680.00

TOTAL SUB-PROGRAMA NO ATIVIDADES KADA PROGRAMA
Total Subprograma

Total
atividades

Programa 412: Implementação da Política de Género [P]

2

5

2.

Programa 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste [S]

2

2

3.

Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança [P]

2

3

4.

Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]

3

15

5.

Programa 577: Sistema integrado de proteção social [S]

1

1

2

7

3

10

2

7

17

50

No.
1.

6.
7.
8.

Programa

Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação
[P]
Programa 580: Assistência Social [S]
Programa 581: Reinserção e Inclusão Comunitária [P]

Total

