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PARTE I. INTRODUÇÃO 

1. ENQUADRAMENTO DO RELATÓRIO 

Ao abrigo do disposto no artigo 110.º da Lei n.º 2/2022 de 10 de fevereiro - Enquadramento do 

Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, também conhecida por LEO, e dos artigos 

5.ᵒ e 9.ᵒ do Decreto do Governo n.º 13/2022 de 18 de janeiro sobre a Execução do Orçamento Geral 

do Estado para 2022, o Governo apresenta o Relatório de Desempenho do III Trimestre do ano 

financeiro de 2022, que destaca as principais realizações de todos os órgãos e serviços da 

Administração Central do Estado e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno 

(RAEOA). 

O presente relatório foi concebido com a intenção de disponibilizar informações mais concisas, tendo 

por base os Planos Anuais das várias instituições públicas para o ano de 2022, os dados financeiros 

fornecidos pelo Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGF) e os relatórios de 

desempenho apresentados, com maior detalhe, pelas instituições públicas, através do sistema de 

informação de planeamento, monitorização e avaliação (SIPMA) on-line, designado por “Dalan Ba 

Futuru Timor-Leste” (DBFTL). 

2. MONITORIZAÇÃO DE DESEMPENHO E RESULTADOS: ORÇAMENTAÇÃO POR 

PROGRAMAS 

A monitorização e avaliação da atividade governativa são determinantes para o sucesso na 

implementação do Programa do Governo. Nessa perspetiva, a produção e publicação de relatórios de 

desempenho regulares, contendo informação sobre os resultados atingidos pelas diversas instituições 

do Estado, facilitam não só o exercício do controlo político por parte do Parlamento Nacional e do 

controlo jurisdicional por parte da Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de 

Contas, como também o acompanhamento da implementação das políticas públicas por parte da 

sociedade em geral, possibilitando ainda a correção atempada de eventuais desvios detetados.  

Além do mais, relatórios de progresso de desempenho poderão também contribuir para elevar a 

qualidade dos debates regulares do Parlamento Nacional com o Governo, doravante impostos pelo n.º 

4 do artigo 110.º da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro. 

A todos os serviços e órgãos do Setor Público Administrativo exige a lei que reportem o progresso do 

respetivo desempenho ao longo do ano, numa base trimestral e anual, devendo a informação neles 

contida observar o disposto no artigo 5.º do Decreto do Governo n.º 13/2022, de 18 de janeiro, sobre as 

regras de execução do Orçamento Geral do Estado para o ano em curso, o que implicou a introdução 

de algumas alterações ao formato da sua apresentação, a contar do início de 2022.  

Este é também o relatório de desempenho produzido pelos órgãos e serviços do Setor Público 

Administrativo, em conformidade com as novas regras de reporte estabelecidas pelo n.º 3 do artigo 66.º 

da supracitada lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, que determinam a submissão à Agência Nacional de 

Planeamento, Monitorização e Avaliação (ANAPMA) de relatórios de desempenho trimestrais e anuais 

dos respetivos programas, recorrendo ao sistema de informação de planeamento, monitorização e 

avaliação DBFTL, neles destacando aos principais resultados atingidos no período com recurso a 

indicadores e metas, por objetivo e por cada programa.  

A gestão financeira pública (GFP) em Timor-Leste continua consistentemente a trilhar o seu percurso 

de aperfeiçoamento gradual. É importante salientar a forma como nos últimos sete anos foi possível 
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evoluir de uma lógica e estrutura orçamental centrada em influxos e efluxos de dinheiro e na medição 

da prestação de serviços públicos (input base) para o atual modelo de orçamentação por programas, e 

se caminha a passos largos para a orçamentação por resultados de desempenho, com o intuito de 

promover a avaliação dos gastos públicos, em função do seu impacto e dos benefícios que comporta 

para população, além de uma maior responsabilização da administração pública.  

O esforço da GFP centra-se cada vez mais na otimização de resultados e, nessa perspetiva, o impacto 

da atividade do Governo na vida da população será a abordagem de gestão pública que se pretende 

introduzir, já que o resultado principal da atividade do Governo deve ter um impacto real na vida das 

pessoas, passando a olhar-se a prestação de serviços públicos como os meios que contribui para atingir 

os resultados com impacto socioeconómico na comunidade e não como fins em si mesmo. 

A ANAPMA, a agência criada pelo Decreto-Lei n.º 24/2021, de 17 de novembro, é a entidade 

governamental responsável pela monitorização dos resultados de desempenho, competindo-lhe 

assegurar os instrumentos necessários à elaboração e apresentação de relatórios de desempenho dos 

órgãos e serviços da Administração Pública, em conformidade com a alínea j) do n.º 2 do artigo 3.º 

desse diploma, e assegurar a gestão e operacionalidade do sistema informático de informação de 

planeamento, monitorização e avaliação DBFTL, conforme decorre da alínea o) do mesmo artigo. 

A intervenção da ANAPMA no processo de preparação de relatórios de desempenho é limitada à análise 

da verificação da conformidade dos dados de execução introduzidos no sistema DBFTL pelas diferentes 

entidades e serviços implementadores dos programas governamentais, e subsequente compilação de 

toda essa informação recolhida num único relatório de desempenho a submeter ao Parlamento Nacional 

e à Câmara de Contas até ao final do mês seguinte após o trimestre a que respeita. 

Logo após a sua apresentação ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, os relatórios de 

desempenho cumulativos trimestrais e anuais do Setor Público Administrativo ficam acessíveis ao 

público para consulta, no sistema informático DBFTL, em modo aberto, que não exige senha de acesso 

(password). Para aceder a todos os relatórios trimestrais e anuais compilados pela ANAPMA, clique 

em: 

https://dbft.gpm.gov.tl/gov8/pubinfo/quarter_report?lang=pt 

A par da legislação já anteriormente mencionada, outros documentos legais atribuem competências 

expressas à ANAPMA para a produção de relatórios de desempenho trimestrais e anuais, 

designadamente a Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado para o ano 

2022 (OGE 2022). 

A informação contida no presente relatório sintetiza os resultados atingidos pelo Estado no Segundo 

Trimestre de 2022, abrangendo o universo de serviços e órgãos da Administração Central do Estado e 

a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), fornecendo as dotações por 

programa numa lógica similar à da Tabela III da Lei do OGE e refletindo as alterações orçamentais 

introduzidas no decurso do período em análise e apresentando finalmente, os principais resultados 

atingidos por cada um desses programas. Por cada programa e objetivo do mesmo, as entidades 

implementadoras selecionaram até 10 atividades principais e pelo menos um indicador de avaliação de 

desempenho. 

Apesar de a lei hoje o exigir, o reporte de desempenho trimestral da Segurança Social ainda não consta 

do sistema DBFTL, estando a ser equacionado pela ANAPMA o desenvolvimento de um módulo 

adequado às especificidades do Orçamento da Segurança Social. Esse constrangimento não deverá, 

contudo, impedir a apresentação direta dos relatórios de desempenho trimestrais e anual da Segurança 
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Social ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, pelo Instituto Nacional de Segurança Social 

(INSS). 

Impõe o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto do Governo n.º 13/2022, de 18 de janeiro, que as entidades e 

serviços do Setor Público Administrativo (SPA), submetam através do sistema DBFTL os seus 

relatórios trimestrais, até ao dia 15 do mês seguinte ao final de cada trimestre, bem como os relatórios 

das subvenções públicas concedidas. Por seu turno, determina também o n.º 3 do artigo 11.º do mesmo 

Decreto do Governo, à ANAPMA, que publique no DBFTL e remeta ao Parlamento Nacional e à 

Câmara de Contas, até ao final do mês seguinte após o final do trimestre, relatórios de desempenho 

cumulativos trimestrais ilustrando a atividade de todo o Setor Público Administrativo (SPA).  

Da leitura conjugada dos artigos 9.º e 11.º do Decreto do Governo é possível discorrer que as novas 

regras de gestão orçamental impõem à ANAPMA uma redução dos anteriores 60 dias para apenas 30 

dias, no prazo de apresentação de relatórios trimestrais de desempenho ao Parlamento Nacional e à 

Câmara de Contas, significando que a ANAPMA passará, na prática, a dispor de apenas 10 dias úteis 

para: a) concluir a sua análise técnica sobre a qualidade dos relatórios de desempenho subsetoriais 

recebidos assegurando que as instituições se centram mais nos resultados das suas atividades do que 

nos resultados das ações; b) compilar o grande volume de relatórios de desempenho subsetoriais num 

único documento; c) assegurar a impressão gráfica do relatório de desempenho final e, finalmente, d) 

proceder à sua publicação e distribuição física do mesmo, um intervalo de tempo que se afigura ser 

demasiado limitado para permitir assegurar os habituais parâmetros de qualidade.  

A análise técnica conduzida pela ANAPMA a cada três meses, para a produção de relatórios de 

desempenho, tem como referência o relatório financeiro de execução orçamental trimestral não 

auditado, preparado pelo Ministério das Finanças com recurso ao sistema de informação de gestão 

financeira (SIGF) e aos relatórios subsetoriais de desempenho correspondentes ao mesmo trimestre, 

submetidos pelo Setor Público Administrativo através do sistema DBFTL.  

A seleção dos resultados apresentados neste relatório de desempenho trimestral de 2022 com indicação 

das metas e indicadores de desempenho, é da exclusiva responsabilidade das entidades públicas 

implementadoras, competindo à ANAPMA, tão somente orientar tecnicamente os órgãos e serviços da 

Administração Pública na apresentação dos seus relatórios de desempenho individuais, compilar todos 

os relatórios introduzidos no sistema DBFTL num único documento e submetê-lo ao Parlamento 

Nacional e à Câmara de Contas. Por último, entendeu-se ser importante dar aqui destaque às atividades 

transversais incluídas no programa da boa governação e gestão institucional, que são comuns a todos 

os serviços da Administração Pública e se relacionam com o exercício das funções administrativas 

normais de gestão da “máquina do Estado”. Tratando-se de atividades comuns, foi possível operar-se 

uma padronização dos seus indicadores, um procedimento que facilitou o trabalho dos intervenientes 

no processo a preparação dos relatórios. Relativamente às instituições cuja atividade principal consiste 

na prestação de serviços a outras entidades governamentais, entre elas a Presidência do Conselho de 

Ministros e a ANAPMA, entre outras, o programa “Boa Governação e Gestão Institucional” incluirá, 

para além das atividades e indicadores normalizados, outras atividades distintas das primeiras. 
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3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO E QUESTÕES TRANSVERSAIS 

O relatório estrutura-se em cinco partes, designadamente:  

• Parte I: introdução; 

•  Parte II: Informações Globais; 

• Parte III: Resultados por Entidades Implementadoras;  

•  Parte IV: Diplomas Publicados pelo Governo; e 

• Parte V: Siglas e Abreviaturas 

Do ponto de vista do planeamento, orçamentação e gestão, durante este trimestre (de 1 de janeiro a 30 

de setembro de 2022), o relatório destaca algumas questões transversais, que convém ter presente, nos 

seguintes termos:  

(i) O Relatório do 3º Trimestre de 2022 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições 

da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiado pelo Orçamento Geral do 

Estado de 2022, durante os primeiros nove (9) meses do ano. Este documento não inclui os 

relatórios de desempenho das 8 (oito) instituições1 que não se reportam através dos sistemas 

de informação de gestão financeira e de planeamento, monitorização e avaliação do Governo, 

pois o seu relatório é submetido diretamente ao Parlamento Nacional e a Câmara de Contas; 

(ii) Todos os relatórios apresentados através do sistema DBFTL, demostram o progresso de 

submissão interno, que depois é apresentado como um dos indicadores do programa 510, 

nomeadamente, i) Não Aplicável [refere-se as oito entidades que não relatam através do 

Governo]; ii) Não Iniciado [refere-se as entidades que deviam relatar, mas que nem sequer 

 
1

Essas instituições são: (i) Presidência da República; (ii) Parlamento Nacional; (iii) Tribunal de Recurso; (iv) Procuradoria Geral da República; 

(v) Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça; (vi) Comissão Nacional de Eleições; (vii) Conselho de Imprensa; e (viii) Comissão Anti-

Corrupção.  
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iniciaram o processo ou que não relataram no período atual]; iii) Submetido para Revisão 

[refere-se as entidades que submeteram os seus relatórios mas que ainda não foram revistos 

e depois aprovados pelo superior hierárquico ou por quem este delegou tais competências. 

Por norma, quem submete relatórios no sistema é o ponto focal]; iv) Verificado [após o nível 

submetido para revisão, por norma um cargo de chefia verifica os relatórios, antes de 

aprovação do superior hierárquico ou por quem por ele delegou essas competências]; v) 

Aprovado [último nível de progresso de submissão. Por norma o superior hierárquico ou a 

quem por ele delegou essas competências aprova o relatório de desempenho submetido no 

sistema DBFTL.] 

(iii) Os dados financeiros apresentados não são necessariamente dados das contas auditadas que 

o Ministério das Finanças apresenta nos prazos legalmente instituídos; 

(iv) Por uma questão de padronização, e sempre que possível, o presente relatório separa os 

algarismos de milhares e milhões por vírgulas (“,”) e as casas decimais por pontos (“.”) por 

ser essa a regra aplicável na escrita de números em língua inglesa, por oposição às regras 

aplicáveis na língua portuguesa. Esta situação decorre de uma limitação do sistema SIGF. 

(v) Por uma questão de consistência, todos os valores incluídos no presente relatório são 

considerados Dotações Finais, já contemplando todas as alterações orçamentais ocorridas no 

período (virements).  

(vi) O relatório foi elaborado com base nas informações que as instituições públicas 

disponibilizaram à ANAPMA, no sistema online DBFTL. O relatório apresenta apenas as 

principais realizações por instituição. A ANAPMA mantém-se disponível para fornecer 

informações adicionais a qualquer entidade que delas necessite e as entenda solicitar. 
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PARTE II. INFORMAÇÕES GLOBAIS 

1. DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (ORÇAMENTO RETIFICATIVO) 

Tendo em conta a situação económica internacional e o aumento substancial da taxa de inflação, torna-

se necessário adotar medidas para mitigar o seu impacto económico, prevendo-se as dotações 

orçamentais para financiar essas medidas. Assim, foram alteradas as tabelas I, II e III do anexo à Lei 

n.º 1/2022, de 3 de janeiro, reforçando-se a dotação do título Dotações Para Todo o Governo, com 

compensação no aumento da transferência do Fundo Petrolífero. Por outro lado, é criado o Fundo dos 

Combatentes da Libertação Nacional, para garantir o financiamento adequado dos programas de apoio 

aos Combatentes da Libertação Nacional, designadamente nas áreas do apoio social, da educação, da 

saúde, do emprego, do acesso ao crédito e das atividades geradoras de rendimento. 

As receitas consolidadas do Setor Público Administrativo passam a ascender a US $3,348,070,979, 

enquanto as despesas consolidadas do Setor Público Administrativo passam a ascender a US 

$3,347,457,179. As receitas dos órgãos e serviços da Administração Central passam a ascender a US 

$3,100,688,695. As despesas dos órgãos e serviços da Administração Central passam a ascender a US 

$3,100,688,695, dividindo-se da seguinte forma, segundo a classificação económica: a) US 

$250,537,130 para Salários e Vencimentos; b) US $467,077,382 para Bens e Serviços; c) US 

$1,950,982,687 para Transferências Públicas; d) US $41,914,097 para Capital Menor; e) US 

$390,177,399 para Capital de Desenvolvimento, Os orçamentos da Região Administrativa Especial de 

Oé-Cusse Ambeno e da Segurança Social não são afetados.2 

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM PROGRAMAS 

O relatório de desempenho do III Trimestre de 2022 se debruça sobre a execução do montante de US 

$3,224,476,697, excluindo o montante destinado a segurança social,3 Este valor coincidi com o 

orçamento da Administração Central (US $3,100,688,695), da Autoridade Região Administrativa 

Especial Oé-Cusse Ambeno - RAEOA (US $89,565,344), da Gestão da Pandemia do COVID-19 (US 

$18,764,291, referente ao Saldo de Gerência) e da Imprensa Nacional de Timor Leste, I,P,  (US 

$711,792, referente as receitas próprias autorizadas para despesas). 

Com base em dados financeiros dos Relatórios Crystal, cobrindo até 30 de setembro de 2022, tendo 

incluindo as alterações orçamentais (virements) autorizadas. Durante o III Trimestre de 2022, as 

despesas efetuadas atingiram US $1,082,333,940 (mil e oitenta e dois milhões trezentos e trinta e três 

mil, novecentos e quarenta dólares americanos), que representa uma Taxa de Execução na ordem de 

33.6%. 

3. DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS PARA AS TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS 

“Transferências Públicas”, é a categoria de despesa correspondente às despesas com a atribuição de 

verbas ao setor público e não público que não têm como contrapartida a execução automática de 

trabalho, de obra ou do fornecimento de bens ou serviços, qualquer que seja a designação ou 

modalidade adotada para as mesmas, nomeadamente subvenções públicas, bem como o pagamento da 

 
2 Lei N.º 6 /2022 de 18 de Maio sobre a Primeira alteração à Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro, Orçamento Geral do Estado para 2022, e criação do 
Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional 
3 Portal de Transparência de Timor-Leste 
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contribuição à Segurança Social, da responsabilidade da entidade empregadora, referente aos 

funcionários, agentes e contratados pelos órgãos e serviços do Setor Público Administrativo. 

Ao abrigo do artigo 30º do Decreto do Governo n.º 13/2022 de 18 de janeiro, sobre a Execução do 

Orçamento Geral do Estado para 2022, aos pedidos de pagamento de transferências públicas aplicam-

se as regras previstas no Decreto do Governo n.º 1/2009, de 18 de fevereiro, com exceção das 

transferências do Orçamento Geral do Estado para o Orçamento da RAEOA ou para o Orçamento da 

Segurança Social, para entidades do Setor Público Administrativo não integradas no Orçamento Geral 

do Estado, incluindo para financiamento das merendas escolares, ou a prestações sociais previstas na 

lei. 

Para o ano fiscal de 2022, as Transferências Públicas obtiveram uma dotação orçamental total de US 

$1,908,513,309. As despesas realizadas até final do III Trimestre ascenderam a US $617,591,330, o 

que representa uma Taxa de Execução de 32.4%. Os valores apresentados são considerados como 

Dotação Final, ou seja, a dotação após as alterações orçamentais da competência do Governo 

autorizadas (virement).  

Os resultados provenientes desta categoria são apresentados mais à frente no ponto “B. Resultados 

Principais por Programa” e identificados com a sigla [TP]. 
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4. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE SUBPROGRAMAS CONSIDERADOS "PRINCIPAIS" 

PELO MARCADOR DE GÉNERO 

O relatório de Orçamentação Sensível a Género apresenta a execução financeira e os resultados até o 

3º Trimestre para a implementação dos 32 subprogramas considerados “Principais” pelo Marcador de 

Género, implementados por 33 entidades.  

Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

Total $107.074.920 $49.254.457 46,0% 

16506: Apoio as Políticas na Construção de uma 
sociedade baseada na justiça social [P] 

20.000 20.000 100,0% 

nota: implementado pela PR e não relata através do DBFTL.  

80527: Nutrição [P] 1.509.000 468.819 31,1% 

8052701.0.0: Vitamina A e cobertura de comprimidos de 
desparasitação, % das crianças com <59 meses cobertos 
pela atividade de controle de peso, % Crianças de 6 a 59 
meses recebendo tratamento para Desnutrição Aguda 
Grave 

1).Vit A 95% 
2).Todan menus 3% 
3).Aguda Grave 3%  

80530: Saúde Materna e Infantil [P] 321.575 293.645 91,3% 

8053001.0.2: Mulheres grávidas beneficiam de Cuidados 
Ante-natais (ANC); % dos Partos são assistidos por 
profissional de saúde (AD) e % beneficiaram de Visitas 
Pós-natais (PNC) 

1).100%; (ANC) 
2). 50%; (PNC) 
3). 44% ( AD) 

8053001.0.5: Capacidade de atendimento pré-natal, em %; 
Capacidade de atendimento de cuidados pós-natais, em %; 
Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de 
Emergência Obstrética  

72% 

8053002.0.0: Facilidade de saúde implementa pacotes de 
serviços de saúde reprodutivos, % da facilidade de saúde 
implementam um programa de amizade de adulto 

1).75% Facilidade de saúde implementa ona pacotes de 
serviços de saúde reprodutivos.  
2). 75 % facilidade de saúde implementa ona programa 
amizade de adulto. 

8053003.0.0: Casal usando método de planeamento 
familiar 

 20% Casal ne'ebe uza método planeiamento familiar 

8053004.0.0: 1) Crianças receberam imunização completa, 
2) % de armazenamento de vacinas implementaram o 
sistema adequado de gerenciamento de cadeia de frio para 
imunização 

1). 100% Labarik nebe simu Imunizasaun kompletu  
2). 100% Armazen vasina implementa ho sistema 
adekuadu iha jeleira malirin 

8053004.0.1: % de crianças que recebe imunização 
completa; % das instalações que prestam serviços de 
saúde em assegurar a Cold Chain Management (Gestão da 
Cadeia de Frio) para as vacinas 

67% 

86714: Apoio Social a Grupos Desfavorecidos da 
RAEOA [P] 

2.000 400 20,0% 

8671401.0.0: Número de pacientes e familiares 
pertencentes a grupos vulneráveis que são apoiados 
quando deslocados em tratamento 

0 

8671402.0.0: Número de encontros de Socialização e de 
Sensibilização comunitária sobre apoio social a elementos 
em situação de carência ou a vitimas de discriminação 
comunitária 

10 

97942: Nutrição infantil [P] 45.800 18.029 39,4% 

9794201.0.1: Quantidade de alunos da EPE que recebem 
merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias 
efetivos)  

705 [P] 

98005: Acabar com a violência contra as mulheres, 
raparigas e outros componentes mais vulneráveis [P] 

489.101 301.701 61,7% 
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Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

9800501.0.0: # de ações de formação para autor/a 
judiciário e policial para fornecer atendimento às vítimas 
de VBG, # de encontros de advocacia para melhoria do 
sistema de atendimento às vítimas de VBG 

3 

9800502.0.1: # de mulheres, homens aumentaram os seus 
conhecimentos sobre a Lei Contra a Violência Doméstica, 
o Controle da Raiva e o PAN-VBG 

9 

98006: A integração dos Compromissos de Género e 
inclusão social em Programas, Leis e Orçamento da 
estado e comunidade em geral [P] 

327.879 153.926 46,9% 

9800601.0.0: # de Ações de Formação, #Ações de 
Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão 
Social realizados 

3 

9800602.0.0: # de Boletins publicados sobre atividades da 
SEII para promover Igualdade de Género e Inclusão 
Social  

14 

9800603.0.1: # de Linhas Ministeriais e Agências 
Autónomas receberam ações de formação e # de Planos 
de Ação Anual analisados 

5 

9800604.0.1: # de atividades implementadas pelos Pontos 
Focais da SEII, Centros de Empoderamento para a 
Igualdade e Inclusão Social (CEIIS) e Grupos de Trabalho 
de Género (GTG) em cada trimestre, # Ações de 
Formação para Pontos Focais 

 3 

98007: Proteção de crianças em risco e perigo [P] 117.240 99.040 84,5% 

9800701.0.1: 1) Decreto-lei elaborado para garantir que as 
crianças do Centro de crianças e colégio 
2) Vítimas de Crianças acompanhadas em integração 
social com família e comunidade 
3) Cooperação entre a MSSI e o Departamento Jurídico 
para Reforçar o Processo Judicial 

1) 75  
2) 300  
3) 25 

9800702.0.0: 1) Reforçar as famílias nos municípios 
baseando nas politicas de bem – estar para as crianças e as 
família 
2) Formação de serviços ao pessoal de social (SNS) 
baseando na politica de bem estar social em 7 municípios 
3) Estabelece e reforçar a rede de proteção crianças em 
municípios 

1) 1 (2140 familia)  
2) 71  
3) 2 

98009: Empoderamento Económico das Mulheres e 
outros componentes mais vulneráveis [P] 

300.000 252.722 84,2% 

9800901.0.0: # de Grupos Beneficiários no sector 
económico receberam assistência técnica 

144 

98010: Hakbi'it Sobreviventes [P] 104.850 97.350 92,8% 

9801001.0.0: # Organização de Sobreviventes receberam 
fundo do Centro Chega! 

2 

9801002.0.0: # Sobreviventes de 12 municípios e da 
RAEOA que frequentaram a formação e têm 
conhecimento sobre o negócio; 

14 

9801003.0.0: Já existe a base de dados integrado, seguro, 
responsivo e atualizado; Registo de Sobreviventes e já está 
no Notariado de Justiça. 

(a)Baze de dados Sobrevivente estabelecido;  
(b) 25 

98011: Proteção Social aos Combatentes [P] 4.898.825 2.434.586 49,7% 

9801101.0.0: Nº de combatentes que receberam apoio 
médico (dentro e fora de Timor-Leste); Nº de caixões 
fornecidos; Nº restos mortais coletados; Nº restos mortais 
sepultados em cerimônias funerárias; Nº CLN sepultados 
em cemitérios especiais; Nº apoios para finalização de 

1.111 combatentes que receberam apoio médico (1.008 
dentro TL + 103 fora de TL); 555 caixões fornecidos; 5 
restos mortais coletados; 585 restos mortais sepultados em 
cerimônias funerárias; 37 CLN sepultados em cemitérios 
especiais (24 Metinaro + 6 Liquiça + 3 Manufahi + 3 
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Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições 
diverças. 

Lautem + 1 Aileu); 44 apoios para finalização de estudos 
aos filhos dos CLN; 86 de outras contribuições diverças. 

98012: Proteção e promoção dos direitos das pessoas 
com deficiência [P] 

146.780 28.252 19,2% 

9801201.0.0: Pessoas da deficiência intelectual foram 
promovido baseado seus talento/intelectual 

15 

9801202.0.0: # Instituição do Governo e Municipios 
implementam PAN 

1) 11  
2) 4 

9801203.0.1: 1) Assinatura e ratificação da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência 2) # O aluno e a comunidade foram 
socializados sobre o PAN EHD 3) # Pessoas com 
Deficiência promovidas na animada celebração do Dia 
Mundial da Pessoa com Deficiência 

1) 100%  
2) 912  
3) 0 

9801204.0.1: Monitoramento, avaliação e advocacia do 
programa e da política governamental para garantir a 
inclusão para deficientes 

75% 

9801205.0.1: Número de participantes portadores de 
deficiência que participam nas comemorações do Dia 
mundial das pessoas portadores da deficiência  

0 

9801206.0.1: Atividades de socialização e monitorização 
junto das pessoas portadoras de deficiência, com vista à 
implementação do Plano de Ação para a promocão e 
proteção dos seus direitos  

2 

98014: Educação Inclusiva e Política de Género [P] 34.000 3.060 9,0% 

9801401.0.0: Reuniões e 4 M & E realizados nao aplicavel 

9801402.0.0: Alunos do ensino médio com necessidades 
especiais receberam apoio adequado de ensino e 
aprendizagem 

Rezultadu: 
50% Advocacia Politica Nacional da educação Inclusiva ( 
sensibilização) para os Lider escolas, Chefe Sucos, chefe 
Aldeias e cumunidades para enteder alunos deficientes em 
20 esolas Básicas. 10 em Municipiu de Baucau e 10 em 
Municipiu de Lautem. Verificacao dados dos alunos com 
deficienta nos 8 Municpios;Liquica,Ermera, Manatutto, 
Aileu, Manufahi, Bononaro, Covalima e Viqueque 
amostram 17 alunos partciparem na escolares regulares. 

9801404.0.0: Programa sobre Reprodução e Direitos 
Sexuais integrado no noco currículo do ensino secundário 

Rezultadu: 
50%Total de beneficiarios 722 alunos composto M;230 e 
F;492 alunos nos tres Municipios; Ainaro, Manufahi e 
Covalima. 

98015: Educação Básica Inclusiva e Política de 
Género [P] 

11.000 3.260 29,6% 

9801501.0.0: Escola que recebem apoio para garantir a 
participação de alunos com necessidades especiais 

Total de 722 alunos participaram no seminario de 
igualidade genero, prevencao violencia baseia ao genero e 
apresenctacao saude reprodutiva. Dar importancia 
infomcao sobre Acesibiladade.  

98017: Proteção dos Direitos das Crianças [P] 134.986 38.020 28,2% 

9801701.0.0: 1) Campanha e Celebração do dia Mundial 
dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da 
Convenção dos direitos das crianças, 2) Relatorio CRC 
TL. aprezentada em Geneva 3) Monitoriza no Advocacia 
programa do governo para o sensivel das criancas 4) 
Marcador ao criancas integra na PAA 5) Revisão do PAN 
2016-2021 para o PAN 2022-2026 

1) 711  
2) 100%  
3) 98  
4) 4  
5) 75%  

9801702.0.0: Ações de sensibilização sobre formas de 
apoio e proteção a crianças vítimas, nomeadamente 
através da priorização da prestação de servicos e de 
tratamento preferencial 

12 
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Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

9801703.0.2: Pesquisa relacionada com Monitorização da 
implementação do Plano Regional 2016-2020 destinado a 
assegurar os direitos das crianças 

0 

9801704.0.0: Visitas regulares de monitorização a jovens 
detidos e em conflito com a lei  

0 

9801705.0.1: Celebração do dia Mundial dos direitos das 
crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos 
direitos das crianças 

1 

98018: Socialização e sensibilização [P] 148.499 84.018 56,6% 

9801801.0.0: 1) Atividades campanhas de sensibilização 
foram implementadas nos municípios 
2) Campanha do presidente de 2022 não inclui crianças 

1) 575.  
2) 100% 

9801802.0.0: Número de atividades das campanhas de 
sensibilização implementadas na RAEOA-ZEESM 

6 

98021: Transferência Orçamento Segurança Social 
[P] 

43.000.000 34.862.208 81,1% 

9802101.0.0: % dos fundos transferidos com base em 
pedidos 

69% 

9802102.0.0: % dos fundos transferidos com base em 
pedidos 

50.00% 

9802103.0.0: % dos fundos transferidos com base em 
pedidos 

100% 

98024: sensibilização e promoção da reabilitação para 
pessoas com deficiência [P] 

248.477 172.434 69,4% 

9802401.0.0: Pessoas em 5 municípios estão 
adequadamente informadas sobre as causas da deficiência, 
20% Implementação de políticas nacionais de inclusão 
social para pessoas de deficiência, 70% de capacitação 
para famílias com deficiência, 10 de bilhete de identidade 
para deficientes físicos, 200 de deficiência, acesso à justiça 
(M / F), 

Rezultadu: 
-Identifika no disemina servisu reabilitasaun ba difisientes 
no familia iha PA Maucatar, Municipio Covalima envolve 
Suco ha’at (Holpilat,Oges,Matain,Belecasak) ho total 180 
pessoas (M:117, F:63)  
-Identika no disemina servisu reabilitasaun ba difisientes 
no familia iha Posto Administrativu Cailaco, municipio 
Bobonaro envolve husi suco 5 (Meligo, Atudara, Goulolo, 
Manapa, Daudu) ho total: 135 Pessoas (M: 93, F: 42) 
-Identika no disemina servisu reabilitasaun ba difisientes 
no familia iha PA Balibo, municipio Bobonaro envolve 
husi Suco lima (Balibo Vila, Leolima, Cowa, Batugede, 
Sanirin) ho total 240 Pessoas (M: 152, F: 88) 

9802402.0.0: Deficiência pessoas receberam equipamentos 
e mobilidade, 30 deficiências completaram a educação 
inclusiva, Apoio material e taxa de estudo para 200 
crianças com deficiências, 10 locais para deficientes 

Rezultadu: 
• Liman no ain falsu, Janeiro-Setembro total: 372 utentes, 
Mane: 250,Feto: 122 husi dadus ne’e, utentes tuan 240 
foun 132. Husi dadus ne’e fahe ba tipu intervensaun sira 
hanesan; Produsaun 197, Distribuisaun: 149, Mantensaun: 
157  
• Kadeira roda ho total 267 (Mane:192, Feto:75) 
 o Mane Adulto: 156 
 o Mane Labarik: 36 
 o Feto Adulto: 54 
 o Feto labarik: 21 
Foun: 134 (M:85; F:49), Tuan: 133 (M:107; F:26). 
 
• Aitongka ho tipu oi-oin fasilita ona mobilidade ba 209 
utentes 

98026: Reintegração Comunitária [P] 108.250 11.910 11,0% 

9802601.0.1: 1) # Crianças em conflito e número de 
presidiários e ex-presidiários 2) crianças acompanhadas 
em processo judicial e reabilitação e reinserção social 

1) 138  
2) 27 
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Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

9802601.0.2: Quantidade de crianças em conflito com a 
lei, reclusos e ex reclusos acompanhados e apoiados, com 
vista à sua reintegração na comunidade 

12 

9802602.0.0: # LGBT, trafico humano e idosos 
abandonados sao Reunificação 

12 

9802603.0.0: Pessoas afetadas por drogas e conflitos no 
passado reunidas com a família 

0 

9802604.0.0: Número de encontros realizados com vista à 
promoção do desenvolvimento do Programa de Serviços 
Sociais e Bem-estar Social junto da comunidade da 
RAEOA 

0 

98027: Promoção da Igualdade de Género do 
Parlamento [P] 

50.102 5.460 10,9% 

nota: implementado pela PN e não relata através do DBFTL.  

98028: Implementação do NAP - Resolução 1325 
(2000) da ONU sobre WPS [P] 

306.925 117.015 38,1% 

9802806.0.0: a) Nú. de mulheres participaram no 
treinamento de habilidades de liderança e gestão.  
b) Nú. de mulheres participaram nas operações de 
consolidação da paz e demonstrando consciência de 
proteção civil com perspectiva de género. 

a.) 80 pessoas  
b.) 1 pesoa 

9802806.0.1: 1) Nú. de mulheres participaram no 
treinamento de habilidades de liderança e gestão.  
2) Nú. de mulheres participaram nas operações de 
consolidação da paz e demonstrando consciência de 
proteção civil com perspectiva de género. 

1) 67 Pessoas,  
2) 0 

9802807.0.0: Nú. de mulheres recrutadas e promovidas na 
F-FDTL. 

1 vez 

9802807.0.1:  
%. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL. 

10% 

9802808.0.0: O funcionamento da unidade de género 
funciona eficaz. 

50% 

9802809.0.0: O currículo do centro de treinamento de 
Defesa integrou os aspectos de gênero e inclusão. 

50% 

9802811.0.0: 1) Nú. de reunião interministerial realizada 
sobre a implementação do NAP-1325 
2) PAN-1325 fase II aprovado e socializado 
3) Nú. Relatóriu de Monitorização e avaliação da 
implementação do PAN 1325 produzido 

• Realiza ona enkontru no konsultasaun ho linhas 
ministeriais, sociedade civil no ekipa monitorizs=asaun 
konaba faze daruak PAN 1325. Total partisipantes 140 
(M=61 F=79) 
• Realiza ona programa Talk show iho GMNTV nomoso 
programa Ita nia Bainaka iha RTTL konaba PROSESU 
PARTISIPATIVU NO INKLUZIVU IHA 
DEZENVOLVIMENTU PLANU ASAUN NASIONÁL, 
REZOLUSAUN KONSELLU SEGURANSA ONU 1325 
KONA-BA FETO, PÁS NO SEGURANSA (PAN 1325) 
FAZE DARUAK NUUDAR GOVERNU TIMOR-
LESTE NIA KOMPRIMISU BA IGUALDADE 
JÉNERU 

9802812.0.0: Número de mulheres nos processos de 
tomada de decisão e no desenvolvimento da paz na 
comunidade 

• Fasilita ona formasaun Mata Dalan Mediasaun Sensivel 
ba Jeneru ba mediadores DNPKK nian iha munisipiu 
Aileu, Ainaro, Baucau, Ermera, Likisa, Lautem Manatuto, 
Manufahi, Dili no RAEOA. Total partisipante 45 (M= 30 
F=15) 
• Sensibiliza ona informasaun ba kadetes foun bombeiros 
konaba Planu Asaun Nasional (PAN) 1325 konaba Feto, 
Pás no Seguransa no Igualdade de Género. Total 
partisipante 60 (M=54 F=6) 
• Realiza ona formasaun konaba Lideransa Transformativa 
ba Igualdade de Géneroba autores implementadores do 
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Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

PAN 1325 liu husi linhas ministeriais no sociedade civil iha 
município de Dili, Baucau no RAEOA. Total partisipante 
98 (M=37 F=61)  
• DNPKK no UN WOMEN hamutuk ho Linha 
Ministerial no Instituisaun Estadu hanesan MJ, MSSI, 
MAE, PDHJ, Defensoria Publiku, Polisia Komunitaria 
inklui ONG Belun halo diskusaun konaba Esbosu termu 
referensia ba rede nasional mediasaun kontestu Timor-
Leste, iha salaun konferensia Maubara Room Timor Plaza, 
Dili. Total partisipantes 17 (M=11 F=6) 

9802804.0.0: Atendimentos / solicitação de reunião 943 

9802805.0.0: Recomendação Chega implementa 60 

9802815.0.0: Número de eventos e atividades desportivas 
destinadas a reforçar a inclusão, a paz e a coesão social 
organizados 

3 

9802816.0.0: Preparação da Campanha de Informação, 
Comunicação e Educação da RAEOA sobre a 
contribuição das Mulheres para a restauração da 
independência organizada  

2 

9802817.0.0: Quantidade de eventos de mediação e 
reconciliação comunitária realizados e promovidos  

0 

9802818.0.0: Número de funcionárias públicas e agentes 
da RAEOA que participaram em formações associadas à 
sua progressão na carreira 

30 

98029: Implementação do NAP-GBV [P] 225.677 107.518 47,6% 

9802904.0.0: # de coordenação e apoio aos municípios (# 
de participante mulheres, # homens e # de pessoa com 
defisiencia);  

12 encontros de coordenação realizadas em MAE e 5 
Municipios (Aileu, Ermera, Liquica, Manatuto e Dili) por 
volta de 255 participantes (H:118, M: 116, 21 LGTBQ: e 
Deficiencia: 4 
 - 3 Formação realizadas em MAE e 2 Municipios (Aileu e 
Liquica) por volta de 150 participantes (H: 50, M: 96, e 4 
Deficiencia). 

9802908.0.0: # ou % de Advogados e Magistrados 
aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência 
baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos 
Operacionais Padronizados, Processos Referência e 
Proteção contra a VBG 

78 formandos são juizes 23 (F 9 e M 16) Procuradores, 13 
(F6 e M 7), 11 Defensores publicos (M 9 e F2) 31 Notarios 
e Conservador. ( M 22 e F9) participar na formação inicial 
do magistrados nas áreas do direito 

9802915.0.0: Número de monitoramentos e avaliações 
realizados 

foi realizado em 12 municípios 

9802916.0.0: Número de autoridades locais e líderes 
comunitários aumentam seus conhecimentos sobre a 
prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e 
à violência baseada em gênero 

Foram realizados três seminários, 400 participantes tiveram 
conhecimentos 

9802902.0.0: # das mulheres participam do programa de 
emprego rural no país e no exterior 

Halo ona advokasia konaba balansu husi igualdade jeneru 
no Violencia bazeia ba jeneru ba partisipantes hamutuk : 
280 feto 58 mane : 222 iha municipiu 4 mak hanesan : 
Manatuto, Baucau, Lautem, Viqueque. 

9802903.0.0: # de pessoas participaram na formação 
profissional 

163 ( F: 49, M: 63) partisipantes partisipa ona iha advokasia 
no seminario konvensaun CEDAW ho tema: Liu husi 
formasaun profissional no empregu hakbiit feto iha vida 
ekonomia iha municipiu 4 ( Bobonaro, Liquica, Ermera no 
Baucau. 

9802911.0.0: Postos de saúde prestados serviços de 
aconselhamento e acesso a tratamento de saúde para as 
VD/VBG 

16 

9802912.0.0: 1) Mulheres e LGBTI ter proteção e acesso 
ao prestação de serviços sociais 
2) Comunidade bem informada sobre a reintegração social 

1) 629  
2) 9 Municipio  
3) 462  
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Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

de DL para VBJ / VD 
3) GBV/DV e LGBTI ter acompanhada nas suas 
reinsersão na familia e comunidade 
4) Reforcas Atividade coordenacao com parseiros ba rede 
referral 

4) 12 Instituisaun 

9802913.0.0: Monitorização da implementação do SOP 
para UMA MAHON 

10 

9802914.0.0: # apoiou a economia para os vítimas VBG / 
VD vulnerável 

10 

9802918.0.0: Estudantes/Funcionarios participam na 
formação sobre Liderança Sensível ão Género realizado 

60 

9802920.0.0: Pesquisa realizada sobre como lidar com as 
desigualdades de género em Timor-Leste 

3 

9802921.0.0: Número de participantes nos encontros do 
Grupos de Trabalho de Discussão sobre Saúde Sexual e 
Reprodutiva 

2 

9802923.0.0: Número de Encontros de Sensibilização 
sobre a Violência baseada no Género 

6 

9802924.0.0: Seminários/eventos e workshops nacionais 
sobre Género realizados para alunos, professores e 
sociedade 

4 

98030: Declaração de Maubisse [P] 102.170 34.256 33,5% 

9803004.0.0: Número de mulheres rurais participam e 
capacitados na utilizacao TIC 

25 

9803005.0.0: Número estação público Construido. 0 

9803010.0.3: Roteiro de iquladade género e inclusão social 
aprovada e socializada.  

75% 

9803015.0.0: Número de sinais de transito sonoro e 
pontes de passeio para asegura transportes públicos 
Ezistente 

0 

9803008.0.2: % Apoio funcionarios (%mulheres e % 
homens) que receberam formacao e aumentaram 
conhecimento sobre igualdade de género, e % mulheres e 
% homens realizaram de todas as atividades de gestao 
orcamental, documentacao e arquivo 

Os resultados foram atengidos :  
Gestão de administração  
1. Atende reuniao ho CFP konaba preparasaun tomada de 
posee ba funsionariu foun hamutuk 87 pessoas. 2. atende 
intervista ba Rekrutamentu Profesional Senior iha Area 
Aprovisionamento . 3. Atende tomada de posse ba 
Professional senior ba Area Aprovisionamento . 4. atende 
rekrutamentu ba termu certo ba area tekniku iha Centro 
Planeamento Integradu -CPI 5. Atende iha Diresaun Jeral 
Desentralizsdaun Administrativa - MAE konaba 
prepasaraun enkontru konfirmasaun Plano Estrategiku 
Desenvolvoimento PED iha Munispio inklui RAEOA 6. 
enkontru ho Gabinete Juridiku konaba lamentsaun iha 
Systema Freebalnce ho Ekipa DGAF . 7. Enkontru DGAF 
ho DNPU hodi koalia konaba projetu planu urbanu nebe 
kaer husi Kompainia LAPI ITB. 2.Solicitação o Parecer de 
Jurídico; 
a. Parecer legal ba destakamento fusionario ba Gabinete 
Juridiku. b. Aprovasaun ba resultadu avaliasaun Ekipa de 
Juri Konaba fornesimentu ekipemntu eletroniku. c. 
Aprovasaun ba resultadu avaliasdaunm ekipa de juri 
konaba pedidu kotasaun ba akizasaun ekipamentus 
eskrityorio ba DNDG iha MPO. d. Aprovasaun ba pedidu 
halo retender konaba fornesimentu eklipamentus 
informatica. e. Aprovasaun ba resultadu aval;iasaun ekipa 
de juri konaba pedidu kotasaun ba fronesimentu bilete de 
viagens ba estranjeirun iha MPO. f. Akumulasaun de ferias 
do ano anterior interupsaun de ferias por baixa hospitalar. 
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Subprograma / Indicador Resultados Atingidos até o 3º Trimestre 

 Dotação Final ($) Despesas Atuais ($) % Exec 

g. Aprovasaun ba resultadu avaliasaun ekipa de juri konaba 
pedidu kotasaun ba fornesimentu ekipamentu de 
komuinikasaun ( TV) ba CPI iha MPO. h. Aprovasaun ba 
resultadu avaliasaun ekipa de juri konaba pedidu kotasuan 
ba fronesiemntu ekipamentu komunikasaun (kamera) ba 
DNDG iha MPO. i. Pedidu de aprovasaun ba resulktadu 
evaluasaun ekipa de juri do konkursu relasiona ho rendas e 
propriedade ( aluga Fatin) ba eskritotio Fibra Optica - CPI  
Gestão Orçamental: 
 1. Partsipa seminario Enkuadramento plano Medio prazu 
iha Ministeriu das Finansas. 2. kordena ho Ministerio 
Finansas konaba fornesimento Konta Bankaria reseitas no 
Despesas hodi produs akordu interorganiku entre MPO no 
MAE 3. Apresenta Orsamentu Geral Estadu ba SEVPM - 
MPO 4. Enkontru konaba relatorio progresu ejekusaun 3 
trimestre iha Ministeriu Finansas. 5. Prepara matetria 
Audiensia ho PN ba SE VPM. 6. Enkontru ho VPM - 
MPO hodi koalia konaba transferensia orsamentu ba 
UNDP tuir akordu aprovadu 7.  
 
Em Geral:  
Os serviços da Direção Geral Administração e Finanças 
foram atingidos:  
Gestão Orçamental: Em termos de Execução e gestão 
financeira com total execução $464,401.13 (7.17%). Gestão 
serviço administrativo refere com padrão de administração 
de arquivos e documentação geral de património. 

9803013.0.0: Número de participantes em ações de 
formação destinadas ao empoderamento económico das 
mulheres 

1 

98031: Participação das Mulheres na Política e no 
Nível de Tomada de Decisão [P] 

21.360 5.448 25,5% 

9803101.0.0: # de Mulheres, Pessoas Portadores/as de 
Deficiência, membros da Comunidade LGBTQI em 12 
Municípios + RAEOA receberam ações de formação. # 
de Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência e 
membros da Comunidade LGBTQI participaram em 
estudos comparativos 

7 

98032: Planeamento, Monitorização, e Avaliação ( 
P,M & A ) [P] 

124.916 67.668 54,2% 

9803201.0.0: # de Relatórios Anuais de Monitorização e 
Avaliação produzidos  

5 

9803201.0.1: Número de participantes nos encontros 
realizados durante o ano, destinados à monitorização e 
avaliação da promoção da igualdade de género na 
RAEOA 

22 

98040: Bolsa da Mãe [P] 12.783.289 4.208.950 32,9% 

9804001.0.0: 1) # Crianças da família foram atribuídos o 
subsídio da Bolsa da Mãe 
2) Implementação Piloto Reforma Bolsa da Mãe para 
nova geração 
3) implementação Reforma Bolsa da Mãe para nova 
geracao beneficiaries Mulher grávida 
4) implementação Reforma Bolsa da Mãe nova geração 
Criancas com idades abaixo 3 anos 
5) implementação Reforma Bolsa da Mãe nova geração 
para crianças com deficiência  

1) 0  
2) 1  
3) 233  
4) 1347  
5) 3 

9804002.0.0: Novo do beneficiário se registre e reajustou 0 
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98042: Reabilitação e Reintegração de pessoas com 
problemas de saúde mental e Deficiência [P] 

18.920 10.080 53,3% 

9804201.0.0: Pessoas com deficiências mentais na rua e 
em confinamento em casa são transportadas para 
instalações de saúde mental 

54 

9804201.0.1: Acompanhar e apoiar pessoas com 
deficiências mentais a viverem na rua ou em 
confinamento em casa para serem alojadas condignamente 
em instalações de saúde mental 

0 

9804202.0.0: Pessoas portadoras da deficiência mental e 
outros tipos da deficiência foram recebidos o apoio de 
formação de auto emprego e equipamento do 
empoderamento económica 

46 

9804202.0.1: Quantidade de pessoas portadoras da 
deficiência mental e/ou outros tipos da deficiência que 
recebem o apoio de formação em autoemprego e de 
empoderamento económico 

0 

98047: Abordagem de Gênero [P] 109.817 27.095 24,7% 

9804707.0.2: 1) # de estudantes com necessidade 
educativa especial apoiados;  
2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com 
necessidade motoras especiais. 

1) 0  
2) %  

9804707.0.3: 1) # de estudantes com necessidade 
educativa especial apoiados;  
2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com 
necessidade motoras especiais. 

1) 0  
2) 0 

9804708.0.2: # de mulheres com rendimento fixo próprio 0 

9804708.0.3: # de mulheres com rendimento fixo próprio 0 

9804709.0.2: # de campanhas de informação realizadas 0 

9804709.0.3: # de campanhas de informação realizadas 0 

9804709.0.4: # de campanhas de informação realizadas 12 

9804710.0.2: # de atendimentos das vítimas de violência 
doméstica 

4 

9804710.0.3: # de atendimentos das vítimas de violência 
doméstica 

0 

9804701.0.0: Numero relatório de abordagem de género 
na setor saúde produze e publica regular 

786  

9804707.0.6: 1) # de estudantes com necessidade 
educativa especial apoiados;  
2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com 
necessidade motoras especiais. 

1) N/A  
2) N/A 

9804707.0.b: 1) # de estudantes com necessidade 
educativa especial apoiados;  
2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com 
necessidade motoras especiais. 

em prosesso 

9804708.0.8: # de mulheres com rendimento fixo próprio 0 

9804709.0.6: # de campanhas de informação realizadas 4 

9804709.0.c: Número de campanhas de informação 
realizadas  

n.d 

9804710.0.6: # de atendimentos das vítimas de violência 
doméstica 

N/A 

9804711.0.0: Número de atividades de sensibilização, 
conduzidas junto das comunidades ao nível dos Sucos 
para a promoção da igualdade de género 

0 

98048: Reparação de sobreviventes [P] 239.930 79.001 32,9% 
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9804801.0.0: (1) # comemoração de Eventos Históricos 
Realizados e que produziram efeitos positivos; (2) # 
Sobreviventes que contaram a sua História para a nova 
geração.  

1) 5;  
(2) 29 

9804802.0.0: # sobreviventes desaparecidos e separado da 
família causado pelo conflito passado entre 1974-1999 
Reunido e reconciliado;  

0 

9804803.0.0: # Grupo sobrevivente vulnerável liu mak 
asesu ona ba asistensia ekonomia;  

0 

9804804.0.0: (1) # Sobrevivente que recebeu tratamento 
de Saude Física; (2) # Já foi estabelecida cooperação com 
as instituições relevantes e a instalação do centro de 
aconselhamento do Centro Chega!; (3) # sobrevivente que 
recebeu tratamento psicossocial;  

(1) 113;  
(2) 5;  
(3) 0 

9804806.0.0: Já se estabeleceu e fortaleceu o Centro 
Aconselhamento do Chega!  

0 

9804808.0.0: # sobrevivente mais vulnerável que já 
recebeu Uma da memória à esperança com equipamentos 
e utensílios de necessidades básicas completa 

5 

9804809.0.0: # os filhos de sobrevivente mais vulneráveis 
que receberam o subsídio de estudo para estudar no 
ensino superior;  

7 

9804812.0.0: Já existe a política Nacional de Reparação. 0 

9804813.0.0: # Livro de história dos sobreviventes 
relacionado com a comemoração de evento histórico que 
foi publicado. 

0 

98050: Bolsa de estudos [P] 1.111.500 703.000 63,2% 

9805001.0.0: Nº Vagas atribuídas; Nº de bolsas atribuídas. 4.919 Vagas atribuídas e 3.118 bolsas atribuídas  

98316: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado 
[P] 

12.052 7.904 65,6% 

9831601.0.1: Número de participantes participarão nas 
campanhas e socialização sobre trabalho infantil e 
trabalho forçado para a sociedade civil, setor privado e 
setor público nos 2 municípios 

50 

9831601.0.2: Número de crianças participantes em 
campanha sobre combate ao trabalho infantil na RAEOA. 

0 

9831602.0.1: Número de participantes participarão na 1 
celebração da Jornada Mundial do trabalho infantil 
realizada no município de RAEO 

145 

9831602.0.2: Número de crianças participantes na Jornada 
Mundial sobre trabalho infantil a realizar na Sub-Região 
de Pante Makassar 

200 

98340: Apoio social e recuperação económica para a 
população que vive na pobreza e região isolada [P] 

40.000.000 4.537.683 11,3% 

9834000.0.0: Número da população mais vulnerável 
recebida Cesta Básica de Alimentos  

93.021 
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PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS 

O regime financeiro é o conjunto de regras que definem a capacidade orçamental, financeira e 

patrimonial dos órgãos e serviços do Setor Público Administrativo. 

Os órgãos e serviços da Administração Central dividem-se, quanto ao seu regime financeiro, em: (i) 

Serviços Sem Autonomia Financeira (SSAF); e (ii) Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos (OSFA). 

São Serviços Sem Autonomia Financeira (SSAF) os Ministérios, as Secretarias de Estado não 

integradas e os órgãos e serviços que compõem a Administração Direta. 

São Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos os serviços de apoio aos titulares de órgãos de soberania, 

os órgãos e serviços que gozem de autonomia financeira por imperativo constitucional, os órgãos e 

serviços que compõem a Administração Indireta, o Fundo das Infraestruturas, o Fundo de 

Desenvolvimento do Capital Humano, o Fundo COVID-19 e as Autoridades e Administrações 

Municipais. 

A Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) e a Segurança Social (SS) têm 

regimes financeiros próprios. 

As despesas do OGE são apresentadas e especificadas por classificador orgânico, programas e 

classificador económico. A classificação orgânica consiste no agrupamento das receitas e despesas por 

órgão ou serviço do Setor Público. Administrativo, bem como pelo título “Dotações para Todo o 

Governo”, cujas divisões são denominadas de títulos, e dentro destes de capítulos, correspondentes na 

presente lei aos programas executados por cada órgão ou serviço. A estrutura por programas consiste 

no agrupamento de despesas por programa, que são objetivos, vinculados ao plano anual do respetivo 

órgão ou serviço, com vista à produção de resultados. A classificação económica consiste no 

agrupamento das receitas e despesas pela sua natureza económica, cujas divisões são denominadas de 

categorias, e dentro destas de rubricas. 
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1. A1: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (PR) 

Dotação e Despesas por Programas 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A1: Presidência da República 10,088,413 - - 10,088,413 4,920,786 48.8% 

161: Identidade Nacional 648,242 - 14,521 662,763 259,973 39.2% 

162: Estado de Direito Democrático 254,080 - (30,000) 224,080 53,367 23.8% 

163: Relações Internacionais e 

diplomáticas 
1,100,552 - (160,000) 940,552 703,808 74.8% 

165: Desenvolvimento Sustentável 1,423,913 - 119,040 1,542,953 811,236 52.6% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
6,661,626 - 56,439 6,718,065 3,092,404 46.0% 

 

Observações 

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório. 
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2. A2: PARLAMENTO NACIONAL (PN) 

Dotação e Despesas por Programas 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A2: Parlamento Nacional 16,210,224 - - 16,210,224 8,798,384 54.3% 

159: Garantir o exercício das funções 

constitucionais do Parlamento 
7,853,290 - (36,210) 7,817,080 5,793,695 74.1% 

160: Promover uma cultura de 

abertura e transparência no 

parlamento 

341,575 - - 341,575 123,064 36.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
6,679,998 - (168,790) 6,511,208 2,394,190 36.8% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
50,102 - - 50,102 5,460 10.9% 

031: Fomentar as relações 

internacionais e de cooperação do 

Parlamento 

1,285,259 - 205,000 1,490,259 481,976 32.3% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

A2: Parlamento Nacional (PN)   1,356,000     250,000 1,606,000 

160: Promover uma cultura de 

abertura e transparência no 

parlamento 

  10,000       10,000 

031: Fomentar às Relações 

Internacionais e de Cooperação do 

Parlamento 

  50,000       50,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  1,296,000     250,000 1,546,000 

 

Observações 

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório. 
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3. A3: PRIMEIRO-MINISTRO (PM) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A3: Primeiro-Ministro 4,915,494 - - 4,915,494 2,440,742 49.7% 

366: Segurança Nacional 60,000 - - 60,000 45,000 75.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
4,855,494 - - 4,855,494 2,395,742 49.3% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.1.7: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e 

Curto Prazo (outputs) alcançados; 

2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo; 

3) Relatório anual da entidade publicado 

  Indicador da Atividade 5102301.0.0: 1. 

Roteiro de Reforma revisto e atualizado; 

2. % de implementação do Plano de Reforma 

1) 100% atualizado, 80% 

implementado, 20% Sujere ba PFM 

Ministerio das Financas 

Implementa Roteiro nebe maka 

atualizado ona. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.a : Abordagem integrada do planeamento, monitorização e avaliação no 

seio do Governo, vinculando o PED, os ODS e o Programa do Governo 

  Indicador de Outcome 510.0.a.0.0: Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é 

sensível ao género 

  Indicador da Atividade 5102501.0.0: # 

(número) de entidades que compreendem a 

preparação do Plano de Médio Prazo (PMP) 

100% entidades incluido Soçiedade 

sivil, Parçeiro Desenvolvimento, 

Academia, hetan ona sosialização 

implementação MTP 

Entidades iha ona kuihesemento 

kona ba Plano Medio Prazo, ida ne 

importante tebes hodi fasilita 

entidades prepara Plano Medio 

Prazo 

  Indicador da Atividade 5102502.0.0: 1) 

Materiais de formação e diretrizes concluídos  

2) Número de Planos Subsetoriais de Médio 

Prazo concluídos  

1) 100% Materia e Formação 

concluido, 2) 100% entidades  

Entidades iha ona Kuihesemento 

kona ba MTP 

  Indicador da Atividade 5103901.0.0: % / # de 

entidades capazes de produzir e relatar 

resultados de monitorização e avaliação 

99% das entidades Entidades hotu hotu submete 

relatorio desempenho terseiro 

trimeste tuir tempo 

  Indicador da Atividade 5103902.0.0: 

Relatórios de desempenho trimestrais e anual 

submetidos ao Conselho de Ministros, 

Parlamento Nacional e Tribunal de Contas em 

tempo útil 

3 Relatórios produzidos e 

submetidos ao Conselho de 

Ministros, Parlamento Nacional e 

Camara de Contas em tempo útil  

ANAPMA produs no submete 

relatorio tuir tempo nebe 

determina 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 

63,1%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 56,4%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Sherlin  Kristiani 

dos Santos  

Pereira 

Thursday 20th of 

October 2022 

04:41:22 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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4. A4: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (PCM) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A4: Presidência do Conselho de 

Ministros 
4,717,347 - - 4,717,347 2,985,545 63.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
4,312,159 - - 4,312,159 2,736,893 63.5% 

029: Reformas do Estado 405,188 - - 405,188 248,652 61.4% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

029 

  

  

Reformas do Estado 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.3 : Administração pública eficiente e transparente 

Indicador de Outcome 029.0.3.0.0: 1. Diplomas juridicamente revistos e objetos de parecer;  

2. Monitorização da implementação das medidas no âmbito da Reforma Administrativa. 

2901 

  

  

Reforma administrativa [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 02901.0.0: Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos 

Indicador do Output 02901.0.0.0.0: % legislação sobre reforma administrativa publicada apos revisão - Desenhar e 

aprovar o manual de procedimento para Administração Pública 

290101 Propor planos de desburocratização da administração pública 

  Indicador da Atividade 0290101.0.0: 1.Fase de 

implementação do Projeto de Reforma do Sistema de 

Licenciamento das atividades económicas atingido; 

2. Redução percentual do número de reclamações associadas 

aos atrasos nos processos de licenciamento no sistema 

SERVE; 3. Nº de funcionários que recebem formação sobre a 

utilização do manual Business Processes Reviews  

1 Socialização efetuada sobre Lei CFP revista; 

(continua pendente); 1 documento de guiao (mata-

dalan) sobre processo de gestão de RU em todo 

Governo elaborado (em curso); 1 documento de 

guiao (mata-dalan) sobre recrutamento no governo 

elaborado(em curso);  

290103 Elaboração de proposta de procedimentos de comunicação institucional 

  Indicador da Atividade 0290103.0.0: 1) Nível de 

desenvolvimento atingido (em percentagem) de um sistema 

de identificação único, no âmbito do Programa de Governo 

Eletrónico;  

2) Upgrade os dados dos Funcionários Pùblicos ( SIGAP) 

conectados ao sistema de identificador único/Unique ID 

3) Facilitar reuniºões da Comissão de Coordenação & 

Acompanhamento das Reformas Institusionais (CCARI); 4) 

Organizar & Realizar Reuniões da Comissão de Supervisão 

& Comité Tecnico para Implementação da Reforma 

Administrativa.  

1. Reforcar a capacidade Institucional da Direcao 

Nacional da Unique ID em TIC Timor, IP; 1 reunião 

realizada da Equipa Tecnica de gestao & 

Desenvolvimento de Recursos Humanos em conjunto 

com Direcoes-Gerais e Direcoes Nacionais das 

linhas ministeriais 

290104 Apoiar os demais serviços e órgâos da Administração na eficiência dos procedimentos 

  Indicador da Atividade 0290104.0.0: 1) # de diplomas legais 

produzidos e aprovados no âmbito das bases gerais e de 

reorganização da Administração Pública;  

 2) # do manual sobre Planeamento Estratégico Setorial 

desenvolvido e aprovado; 

 3) # do manual sobre o Business Process Review (BPR) / 

Revisão ao Processo de Prestação de Serviço;  

4) # de vezes em que é facilitado o desenvolvimento do Plano 

Estratégico Setorial;  

5) # de vezes em que é facilitado o desenvolvimento do BPR; 

1 consulta interna no governo sobre manual de 

Planeamento Estrategico Setorial realizada 

(continua em curso); 1 consulta realizada sobre o 

Manual BPR; 1 Apoio efetuado ao Comité 

Supervisão da Implementação do Projetu IDU 

(continua em curso); 1 Apoio efetuado para 

implementação do Registo Digital da População no 

Sistema IDU (é um projeto plurianual - em 

preparacao); 

290105 Elaborar a proposta de revisão da politica nacional de fortalecimento institucional 

  Indicador da Atividade 0290105.0.0: 1) % de diplomas legais 

respeitantes às orgânicas e competências dos Ministérios e 

Agências revistos;  

1 Apresentação da Proposta sobre Opções Politicas: 

1 Esboço do DL do Plano da Força de Trabalho na 

Função Publica (foi adiada para o 4. trimestre); 1 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

 2) #Apresentação da Proposta da Opções Politicas sobre 

Revisões das Estruturas Orgánicas, Dekretos-Leis e 

Resoluções do Governo relacionado;  

3) # Apresentação das Opções Politicas sobre Proposta do 

Projeto Lei e novos Decretos-Leis no âmbito da 

Administração Publica 

apresentação e circulação do esboço do DL sobre 

Restrisões a Atividades Políticas na Função Pública 

(finalizado o esboco mas foi adiado para o ano de 

2023); Proposta de Opçõens Políticas e o esboço do 

DL sobre o Planeamento, Acompanhamento e 

Avaliação Organizacional e de Gestão do 

Desempenho (finalizado o esboco mas foi adiado 

para 4. trimestre); Audiencia realizada com a 

Comissao A do Parlamento Nacional sobre proposta 

de Autorizacao Legislativa sobre o Fixacao de Limite 

de Idade; Preparado o esboco da Proposta de 

Decreto-Lei sobre Remuneracao aos Titulares dos 

Orgaos da Administracao Indireta do Estado; 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.1.8: Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM 

51001 

  

  

Boa Governação [S] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no 

funcionamento da administração pública. 

Indicador do Output 51001.0.0.1.a: Objetivos do Plano Anual Alcançados 

5100108 Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política 

  Indicador da Atividade 5100108.0.l: 1. N.º de participações 

em encontros sobre planeamento, desenvolvimento 

estratégico e orientação política (com entidades 

governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações 

internacionais e outros);  

2. Nº de encontros Interministeriais sobre planeamento e 

desenvolvimento estratégico realizados; 

44 encontros, 56 participações, 5 Visitas, 3 

entrevistas e 3 palestras 

51002 

  

  

Gestão Institucional [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado 

Indicador do Output 51002.0.0.1.g: Variância da execução orçamentária por programa 

5100202 Gestão Financeira, Administração e Logística 

  Indicador da Atividade 5100202.0.p: % do orçamento 

executado 

1. 73.3% do OGE executado sob os princípios de 

rigor e eficácia; 

2. 2,651 Correspondência recebidas (confidenciais-

8) 1,157 correspondência expedidas (confidenciais-

1), 140 convites, 1,712 visitantes , 718 Emails 

recebidos, 198 Emails enviados, 99 PR criados e 

aprovados, 239 FCP criados e aprovados, 504 

obrigações criadas e aprovadas, 475 PRT criados e 

aprovados, 473 Checklist preparados, 473 EV 

aprovados, 97 contratos de funcionarios de 

nomeação política verificados, 30 contratos de 

assessores verificados;2,984,644 do orçamento da 

PCM executado 

5100204 Gestão Património 

  Indicador da Atividade 5100204.0.b: % de ativos 

patromoniais inventariadoos, disponíveis e funcionais 

114 Relatório de Recepção e Inspeção (RIR): 16 

material de escritório, 2 manutenção de edifícios, 54 

fornecimento alimentar, 17 manutenção de viaturas, 

8 serviços de limpeza, 10 equipamentos de 

comunicação e fotocópias, 4 manutenção de ar 

condicionado; 26 Apoio logístico ao CdM, 1 Apoio 

logístico a outro evento, consumido 34,280 litros de 

combustível; 27 horas de utilização de geradores; 10 

vezes utilização do salão de auditório da PCM, 4 

vezes utilização do recinto do Palácio do Governo 

5100205 Planeamento, monitorização e estatísticas 

  Indicador da Atividade 5100205.0.b: 1. N.º de relatórios 

trimestrais e anuais de M&A publicados;  

2. % de relatórios trimestrais de desempenho trimestral 

atempadamente apresentados à UPMA 

3 relatórios trimestrais para ANAPMA; 

5100206 Gestão de recursos humanos 

  Indicador da Atividade 5100206.0.i: 1. Nº- de contratados 

recrutados; 2. Nº. de funcionários avaliados; 

97 cartas recebidas, 73 cartas expedidas, 8 

monitorizações de assiduidade e pontualidade, 207 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

faltas justificadas, 11 faltas injustificadas, 1 

falecimento, 1 resignação, 1 procedimento de pedido 

de licença especial sem vencimento, 1 procedimento 

de pedido de licença sem vencimento, 40 Publicação 

da lista de elegibilidade de candidatos para 

promo;\ao de grau do regime geral de 2022 da PCM, 

116 Lista da publicação dos funcionários da PCM da 

Promoção para o Grau em 2022( concurso interno) 

para SCFP, 19 Prova de escrita para os funcionarios 

da PCM candidatos promovidos para o Grau 

(concurso interno) p/SCFP, 8 Reunioes c/ os cargos 

de direcao e Ministro, 3 Encontros do membro da 

Comissão permanente sobre recrutamento de 

funcionáios contratados/especialista para PCM, 2 

Encontros Grupo Gestores Profissionais Recursos 

Humanos (GJPRH) , 51 Procedimento de Avaliacao 

de Desempenho dos funcionarios permanentes 2022 , 

22 Procedimento de Avaliacao de Desempenho dos 

funcionarios contratados 2022 , 11 Relatorio mensal 

de presencas p/ CFP , 8 Relatorio desconto das faltas 

no salario mensal. 

5100207 Formação e capacitação de recursos humanos 

  Indicador da Atividade 5100207.0.b: Nº. de funcionários 

capacitados nas respetivas áreas de trabalho 

Não houve ação de formação 

5100209 Organização e gestão de eventos 

  Indicador da Atividade 5100209.0.3: 1. Número 

participantes nos eventos organizados; 

 2. N.º de eventos organizados; 

246 Protocolo no apoio as diversas atividades dos 

membros do governo, 43 Protocolo no apoio as 

reunioes do CdM, 548 Protocolo no apoio as 

reunioes dos Membros do Governo, cargos de chefia 

e funcionarios, 480 Gestao do arquivo fotografico; 

5100211 Aprovisionamento e gestão de contratos 

  Indicador da Atividade 5100211.0.e: 1. % de bens e serviços 

aquridos através de processos de aprovisionamento 

competitivos;  

2. % de contratos elaborados e assinados 

1. 4 concursos nacionais lançados 

2.20 RFQ por cotações solicitadas; 20 

aprovisionamento por ajuste direito; 18 contratotos 

elaborados, geridos e monitorizados de bens e 

serviços; 32 contratos elaborados, geridos e 

monitorizados de Assessoria; 94 CPV’s submetidos, 

252 compromissos de pagamento registados, 

1,353,845.90 pagamento total efetuado 

51003 

  

  

Parcerias [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a 

implementação dos Planos de Atividades 

Indicador do Output 51003.0.0.0.h: Número de reuniões intersetoriais 

5100301 Cooperação e parcerias 

  Indicador da Atividade 5100301.0.a: 1. N.º de protocolos de 

cooperação celebrados; 

2. N.º de conferências participadas 

1. 45 reuniões com Instituições do Governo, 

Instituições Internacionais e Instituicões relevantes 

sobre o Programa do Compacto e 550 participantes; 

2. Documentos produzidos: 1 Acordo sobre 

Compacto; 1 Relatorio de Estudo de viabilidade do 

projeto WSD; 1 TOR para aprovisionamento, 1 

Documento final do Projeto WSD, 1 Documento 

Preliminar do Relatorio Projetor de Educação, 1 

Esboço do Documento PIA 

51010 

  

  

Apoio ao primeiro-ministro na coordenação do governo e na presidência do conselho de ministros [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51010.0.0: Promover a coordenação interministeriál do Governo a fim de 

conseguir uma Governação eficiente, eficaz e transparante 

Indicador do Output 51010.0.0.0.0: 100% Metas do plano anual atingida 

5101010 Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo 

  Indicador da Atividade 5101010.0.0: 1. Nº de reuniões do 

CM em que os membros do Governo participantes recebem 

apoio jurídico, administrativo e e protocolare;  

2. Nº de encontros regulares de coordenação entre o MPCM 

com o PM 

1. 43 reuniões do CM; 

2. 21 encontros entre PM e MPCM 

3. 59 SMS enviados aos MG 

4. 232 reuniões com visitantes 

5101011 Representação do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Indicador da Atividade 5101011.0.0: Nº de vezes em média 

que o MPCM chamado a representar oficialmente o PM na 

sua ausência e impedimentos 

13 vezes em representação do PM 

5101012 Coordenação da Presidencia do Conselho de Ministros 

  Indicador da Atividade 5101012.0.0: 1. Nº de encontros 

realizados; 

2. Nº documentos produzidos 

60 Cartas enviadas 

25 Pareceres jurídicos, informações e memorandos 

34 Despachos 

12 Discursos 

63 Reuniões do Chefe de Gabinete 

133 Reuniões do MPCM 

5101013 Subsídio aos membros do governo 

  Indicador da Atividade 5101013.0.0: % de membros do 

Governo que recebem atempadamente os subsídio a que têm 

ditreito por lei pelos cargos que ocupam 

Nada a referir 

51013 

  

  

Governação legal do conselho de ministros [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51013.0.0: Membros do Governo apoiados juridicamente com eficacia. 

Indicador do Output 51013.0.0.0.0: Todos os membros do governo recebem apoio juridico necessario nas suas áreas 

de competências  

5101302 Coordenação do Apoio e consulta jurídica do Conselho de Ministros 

  Indicador da Atividade 5101302.0.0: 1. Nº de informações 

técnico-jurídicas produzidas ;  

2. Nº de reuniões técnico-jurídicas realizadas 

154 informações técnicas produzidas; 53 reuniões 

técnicas realizadas 

5101303 Coordenação do procedimento legislativo e regulamentar do Governo 

  Indicador da Atividade 5101303.0.0: N.º de projetos 

legislativos e regulamentares apresentados por membros do 

Governo à PCM objeto de Parecer/Informação técnica. 

153 informações técnicas produzidas; 158 reuniões 

técnicas realizadas; 58 relatórios de procedimento 

legislativo produzidos; 155 textos finais produzidos; 

120 ofícios de apreciação preliminar produzidos; 88 

ofícios de circulação produzidos; 134 ofícios de 

recolha de assinaturas produzidos; 122 ofícios para 

publicação produzidos 

5101304 Garantia dos serviços de contencioso da Presidência do Conselho de MInistros 

  Indicador da Atividade 5101304.0.0: 1. Nº de informações 

técnicas produzidas; 2. Nº de peças processuais produzidas; 

3. Nº de respostas a processos de fiscalização da 

constitucionalidade e da legalidade produzidas 

16 informações técnicas produzidas; 3 peças 

processuais produzidas; 3 respostas a processos de 

fiscalização da constitucionalidade e da legalidade 

produzidas; 40 reuniões técnicas realizadas 

5101305 Execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa 

  Indicador da Atividade 5101305.0.0: 1. Nº de projetos 

legislativos e regulamentares produzidos, 2. Nº de diplomas 

legislativos e regulamentares identificados e introduzidos na 

base de dados, 

8 projetos legislativos e regulamentares produzidos; 

375 diplomas legislativos e regulamentares 

identificados e introduzidos na base de dados; 9 

diplomas legislativos e regulamentares analisados; 

5101306 Análise e preparação de projetos de diplomas legais e regulamentares do Governo 

  Indicador da Atividade 5101306.0.0: 1. Nº de projetos 

legislativos e regulamentares analisados e produzidos em 

coordenação com os ministérios proponentes; 

2. Nº de reuniões técnicas realizadas 

67 projetos legislativos e regulamentares analisados 

e produzidos (em coordenação com os ministérios 

proponentes); 17 reuniões técnicas realizadas; 

5101307 Preparação da agenda e redação das atas das reuniões do Conselho de Ministros 

  Indicador da Atividade 5101307.0.0: 1. Nº de agendas e de 

atas das reuniões do CM produzidas, 

2. Nº de Atas em Minuta Sintética produzidas, 

3. Nº de Certidões de Atas produzidas 

46 agendas produzidas; 43 Atas em Minuta Sintética 

produzidas; 43 Atas produzidas; 30 Certidões de 

Atas produzidas; 23 Ofícios produzidos 

  

  

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8 : A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades 

e decisões do governo. 

Indicador de Outcome 510.0.8.0.1: Número de notícias publicadas no portal do governo 

51026 

  

  

Comunicação estratêgica do governo e promoção da cidadania [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51026.0.0: Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades 

econômicas são desenvolvidos e transmitidos. 

Indicador do Output 51026.0.0.0.0: Número de publicações; Número de comunicado de imprensa, Nº de conteúdos 

produzidos 

5102603 Produção e divulgação dos conteúdos audiovisuais 

  Indicador da Atividade 5102603.0.0: Nº. de conteúdos 

audiovisuais produzidos 

79 

5102605 Elaboração e disseminação das atividades do Governo 

  Indicador da Atividade 5102605.0.0: Nº. de atividades do 

Governo divuolgadas /disseminadas (conferências de 

473 
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PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

imprensa, noticias, comunicados de imprensa, agendas, 

publicações, vídeos e fotografias); 

5102606 Gestão do Portal do Governo 

  Indicador da Atividade 5102606.0.0: 1. Nº de conteúdos 

publicados no Portal do Governo; 

2. N.º de acessos/visualizações ao Portal do Governo; 

3. Nº de países que visitam o Portal do Governo 

1 - 473 conteúdos públicados; 2 – 629,438 visitas ao 

portal; 3 - 763 países 

5102607 Monitorizacao de imprensa 

  Indicador da Atividade 5102607.0.0: 1. % de orgãos de 

comunicação social que são objeto de monitorização 

sistemática; 

2. % de notícias publicadas por orgãos de comunicação 

social que são objeto de monitorização sistemática. 

45 

  

  

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.f : Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo 

Indicador de Outcome 510.0.f.0.0: Todos documentus disponivel iha dois lingua oficiais (tetum no portugues) 

51028 

  

  

Prestação de serviços de tradução [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51028.0.0: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois 

idiomas oficiais 

Indicador do Output 51028.0.0.0.1: % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em 

inglês 

5102801 Prestação de serviços de tradução; 

  Indicador da Atividade 5102801.0.0: 1. N.º médio de 

documentos traduzidos e revistos; 

2. N.º médio de palavras traduzidas 

338 documentos traduzidos; 202314 n.º de palavras 

traduzidas 

5102802 Tradução oficial dos atos do Governo 

  Indicador da Atividade 5102802.0.0: 1. Nº de atos do 

governo traduzidos; 

11 diplomas legais traduzidos; 79369 n.º de palavras 

traduzidas 

5102803 Tradução e Interpretação simultânea das reuniões do Conselho de Ministros 

  Indicador da Atividade 5102803.0.0: 1. %de Atas do CM 

traduzidas ; 

2. N.º de reuniões do CM com intepretação simultânea; 

71 documentos traduzidos e 50860 palavras 

traduzidas 

5102804 Tradução de outros documentos a dar conhecimento à sociedade civil. 

  Indicador da Atividade 5102804.0.0: 1. N.º de documentos 

traduzidos; 

2. Quantidade de palavras traduzidas 

42 outros documentos traduzidos; 281054 palavras 

traduzidas 

510 # de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  

3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 72,0% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 64,0% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Nelson  Maria dos 

Santos  Menezes 

Sunday 16th of 

October 2022 

02:17:37 PM 

Pedro  Mario 

Exposto  Feno 

Monday 17th of 

October 2022 

08:51:16 AM 

Pedro  Mario 

Exposto  Feno 

Monday 17th of 

October 2022 

08:55:42 AM 
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5. A5: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO (SEII) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A5: Secretaria de Estado para a 

Igualdade e Inclusão 
2,027,440 - - 2,027,440 1,132,830 55.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
776,649 - (10,300) 766,349 352,283 46.0% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
1,250,791 - 10,300 1,261,091 780,547 61.9% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

980 

  

  

Igualdade de Género e Inclusão Social. 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.i : Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, 

incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de 

acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações 

escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, 

violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como 

gravidez na adolescência. 

Indikador Outcome 980.0.i.0.3: Proporção de mulheres e raparigas com 15 anos de idade e mais velhas que já 

tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica e económica por um parceiro íntimo atual ou 

anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade 

  Indikador Atividade 9800601.0.0: # de Ações de 

Formação, #Ações de Sensibilização sobre 

Igualdade de Género e Inclusão Social realizados 

3 • Funsinariu 68 formadu ona kona-ba Polítika 

Abordajen Integradu Jéneru, Orsamentu Sensível ba 

Jéneru, Rezolusaun Governu 35/2017 kona-ba 

estabelesementu Grupu Traballu Jéneru. Funsionariu 

sira ne’e mai husi ANC no Funsionáriu Ministériu 

MPRM. Husi total ne’e funsinaria feto 35 no 

funsinariu mane 33 hasa’e ona konesementu.  

  

  

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.j : Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e 

meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração 

Indikador Outcome 980.0.j.0.0: Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de idade e mais velhas que já 

tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos 

últimos 12 meses, por forma de violência e por idade 

  Indikador Atividade 9800501.0.0: # de ações de 

formação para autor/a judiciário e policial para 

fornecer atendimento às vítimas de VBG, # de 

encontros de advocacia para melhoria do sistema 

de atendimento às vítimas de VBG 

3 • Hala’o ona enkontru 3: enkontru Rede Referal ba 

advokasia no Estratejiku 2, Liu husi enkontru ne’e 

atu hamentin liután koordenasaun servisu entre 

organizasaun Rede parseiriu sira, parseiru sira hato’o 

progresu servisu atendimentu ba vitíma VBJ no 

deside ona hodi konsidera Pontu Fokal foun husi 

Defensoria Públika iha lista parseiru Rede Referál, 

enkontru ne’e partisipantes hamutuk 60 feto 30 no 

mane 30. 

• Enkontru Kordenasaun ba Prevensaun Infantisidu 

(Soe Bebe) iha Salaun Maria Goreti, partisipante mai 

husi Prezidenti Autoridade Munisípiu Dili, 

Administrador/a Postu Vera Cruz, Nain Feto, 

Reprezentante Adm. Postu Dom Aleixo no Xefi Suku 

sira, Pontu Fokal VBJ-PNTL, JSMP, ALFELA 

Fokupers no Mídia Elektronik no Mídia Imprime 

sira, Total Partisipantes hamutuk Nain 33, Feto nain 

20 no Mane nain 13.  

  

  

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.k : Garantir às mulheres e outros componentes mais vulneráveis direitos 

iguais de acesso aos recursos económicos, acesso e controle sobre os recursos, bem como garantir a participação 

plena e efetiva das mulheres e outros componentes mais vulneráveis oportunidades iguais no nível de tomada de 

decisão 

Indikador Outcome 980.0.k.0.1: 1) # Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas 2) Proporção de 

assentos ocupados por mulheres no Parlamento Nacional, governos locais e em cargos de direção 

  Indikador Atividade 9803101.0.0: # de 

Mulheres, Pessoas Portadores/as de Deficiência, 

membros da Comunidade LGBTQI em 12 

7 Grupu benefisinraius Fundus Tranferensia Publiku ho 

Mekanizmu Rotativu hamutuk 144 husi total ne’e 

grupu benefisiarius faze dahuluk grupu 125 iha Suku 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

Municípios + RAEOA receberam ações de 

formação. # de Mulheres, Pessoas Portadores/as 

de Deficiência e membros da Comunidade 

LGBTQI participaram em estudos comparativos 

100 no faze daruak grupu 13 iha suku 10 iha 

munisipiu 3. Buacau, Dili no Liquica. Total grupu 

husi apoiu faze dahuluk no faze daruak hamutuk 

grupu Rorativu hamutuk 138 iha suku 110 iha 

munisipiu 12, Asosiasaun 3 no NGO 3 mak sira nia 

proposta aprova ona no asina ona akordu ho SEII atu 

simu apoiu finanseiru husi SEII ba tinan 2022. 

Feto 239 no mane 31 formadu ona no promove ona 

liu husi formasaun hasa’e konesementu kona-ba 

Lideransa tranformativa, komunikasaun diak, knar 

parlamentár, advokasia no kuadru estratejiku ba 

hakbiit feto iha elisaun no Politíka Desentralizasaun 

no poder lokal . atu Promove feto ho Potensialidade 

no feto iha Estrutura partidu polítika, atu prepara 

hodi kandidatu a’an ba iha Eleisaun Parlamentar, 

Munisipal no Elisaun Suku, atu sira bele sai lideransa 

ho potensialidade no kualidade iha tinan 2023. 

510 

  

  

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.n: Efetiva e eficiente governação e gestão institucional da SEII, e cooperação com 

outros setores para criar confiança no Governo 

# de Plano de Inspeção, Fiscalização e Auditoria 

implementado 

6 1. Halo inspesaun no Auditoria 3 no Vrefikasaun 1 

iha tinan 2022. Inspesaun no Auditoria 1 ba 

implementasaun programa iha Diresaun 4 SEII nian 

liu husi Departamentu ida-idak bazeia ba Kalendario 

Atividades Anual SEII 2022 ho Metodu Kestionario 

no Intrevista/observasaun lokal, Inspesaun no 

Fiskalizasaun 1 ba Pontu Fokal Munisipiu, inspesaun 

no Auditoria 1 ba Sentru Empoderamentu, Grupos 

benefisiarios Fundus Rotativu tinan 2019 - 2022 iha 

Munisipio Baucau no Manatuto no Verifika relatorio 

husi Dep.Finansas kona-ba Ezekuasaun Orsamentu 

ba Viajem lokal, CPV no Patycash Gab.SEII, GIA, 

NGO-PATRIA, NGO-MOFFE TL. 

2. Finaliza relatóriu anuál GIA kona-ba fiskalizasaun 

ba departamentu hotu no Pontu Fokál Munisípiu sira 

iha tinan 2021. 

3. Workshop/Seminariu kona-ba Disseminasaun Lei 

nú.7/2020 26 Agostu kona-ba Medidas Prevensaun i 

Kombate Korupsaun no Deklarasaun Rendimentu, 

Bens no Interese; ho partisipantes hamutuk 52 feto 

28 mane 24 mak hasa’e ona koñesimentu kona-ba 

prevensaun no kombate korrupsaun 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 62,1%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 47,6%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Joao  Lino  

Guterres 

Tuesday 11th of 

October 2022 

04:16:20 PM 

Celeste Ramos 

Martins 

Goncalves 

Thursday 20th of 

October 2022 

03:39:55 PM 

Armando  da  

Costa 

Thursday 20th of 

October 2022 

04:15:20 PM 
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6. A6: MINISTRO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS (MCAE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A6: Ministro Coordenador dos 

Assuntos Económicos 
2,103,170 - - 2,103,170 1,365,505 64.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
531,211 - 83,932 615,143 413,804 67.3% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
1,571,959 - (83,932) 1,488,027 951,701 64.0% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

A6: Ministério Coordenador dos 

Assuntos Económicos (MCAE) 
        450,000 450,000 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
        450,000 450,000 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e 
diversificação da economia de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 983.0.e.0.0: Crescimento do PIB não petrolífero 
  Indikador Atividade 9830102.0.0: 1) # de novas 

políticas económicas aprovadas 
2) Políticas de Investimento 

5 Aumenta produsaun Lokal , Aumentu 
Rendimentu familiar, aumenta Empregu 

  Indikador Atividade 9830107.0.0: Coordenação e 
acompanhamento das políticas de desenvolvimento do 
sector privado e cooperativo realizadas 

12 Aumentu Numero e membro koperatiiva 
Finanseira no laos Finanaseira, aumenta 
Kapasidade de produsaun, aumentu Numeru 
Feto iha Koperativa 

  Indikador Atividade 9833601.0.0: 1) # de técnicos 
Interministeriais formados/ capacitado em áreas 
especializadas do comércio;  
2) # de socialização e dessiminação de informações e 
conteúdos técnicos sobre o comércio multilateral 
realizadas 

54 Dinamika iha prosesu adezaun Timor Leste Ba 
organizasaun komersial Mundial 

  Indikador Atividade 9833603.0.0: 1) # de políticas de 
diversificação implementadas 
2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) 
criadas 
3) % de IDE 

7 desifikasaun impresarial, subtituisaun 
importasaun, Aumentu IDE 

510  Boa Governação e Gestão Institucional 
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 
ANAPMA, e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 
64,9% 

efisiensia iha Gestaun gabinete MCAE atinzi 
ona 82 % 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 

75,2% 

Progresu da exekusaun do plano de 
aprovisionamentu atiniji ona 100 % no 
esekusaun refere fo ona benefisio ba grupos no 
kompanha lokal hirak nebe benefisiados 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Melcia  Maria 

Correia de  

Oliveira 

Monday 24th of 

October 2022 

10:37:10 AM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 

  



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 34 

 

7. A7: SECRETARIA DE ESTADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO 

(SEFOPE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A7: Secretaria de Estado da 

Formação Profissional e Emprego 
4,815,221 - - 4,815,221 3,454,367 71.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,437,916 - (2,652) 1,435,264 948,715 66.1% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
19,155 - - 19,155 15,869 82.8% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
2,907,432 - (6,852) 2,900,580 2,166,402 74.7% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
450,718 - 9,504 460,222 323,381 70.3% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e 

emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.1: 1) # de emprego criados pelo setor privado nas zonas rurais 

2) # de pessoas empregadas pelo setor privado nas zonas rurais 

  Indikador Atividade 0280202.0.0: 

1) Registos na base de dados 

relativa ao emprego e à formação 

profissional estabelecido e 

operacional 

2) Arquivo de informação relativa 

à formação profissional, o emprego 

e as relações de trabalho atualizado 

3) # de projetos de entidades 

privadas que visem a criação de 

emprego ou a formação 

profissional desenvolvidos, 

monitorizados e avaliados 

4) # de mediação e conciliação de 

conflitos do trabalho efetuadas 

5) Implementação dos programas 

da SEFOPE coordenadas com as 

autoridades administrativas locais 

1)# Rejistu Kliente Buka Formasaun, Serbisu Rai laran, Rai 

Liur, Estajiariu no Autro Empregu Total : 4510 kompstu 

Feto: 2133. Mane: 2377 husi 12 Munisipius 

2)# Kada Munisipiu halo Arquivos Documentos ba Area 

Formasaun , Empregu Traballu no Adminisursaun e 

Financas 

3. #) Halo Monitorizasaun ba Sentru Formasaun hamutuk 66 

ba iha 8 Munisipius, ba grupo Auto Empregu: hamutuk 103 

Grupos iha 6 Munisipiu ne'ebe hetan Apoiu iha 2021 nomos 

halo Monitorizasaun ba Estajiariu koloka iha Promotora 

hamutuk 3  

4)# Registu. Kazu Disputa Laboral hamutuk 33. ( Kazu 

Resolvidu . Hamutuk 14, Iha Processu Mediasaun hamutuk 

16, kontinua ba Arbitragem 1 ) 

#) Halo Orientasaun no Consultasaun Lei traballu kompania 

hamutuk 16 Rekolhe Dadus iha Kompania hamutuk 80  

 

5)#. #) halo Ona encontro ho membru Plataforma Dialogu 

husi Linha Menistraial munisipial nomos NGO liga ba Area 

Empregu no formasaun. 

Ativdade refere sai 

hanesan principais ou 

esencial tamba 

atividade refere kobre 

serbisu Nasionais 

nian, nomos bele 

fasilita Kliente, 

Benefisiario no 

Traballador sira hotu 

iha munisipal.  

980 

  

  

Igualdade de Género e Inclusão Social. 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

Indikador Outcome 980.0.9.0.6: homens e mulheres têm igual acesso e oportunidades em termos de 

compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e 

acesso à justiça e segurança. 

  Indikador Atividade 9802902.0.0: 

# das mulheres participam do 

programa de emprego rural no país 

e no exterior 

Halo ona advokasia konaba balansu husi igualdade jeneru no 

Violencia bazeia ba jeneru ba partisipantes hamutuk : 280 

feto 58 mane : 222 iha municipiu 4 mak hanesan : Manatuto, 

Baucau, Lautem, Viqueque. 

Hodi hare balansu 

konaba partisipasaun 

Igualdade Jeneru ba 

Programa Empregu 

iha Rai laran nomos 

Rai liur.'' 

  Indikador Atividade 9802903.0.0: 

# de pessoas participaram na 

formação profissional 

163 ( F: 49, M: 63) partisipantes partisipa ona iha advokasia 

no seminario konvensaun CEDAW ho tema: Liu husi 

formasaun profissional no empregu hakbiit feto iha vida 

ekonomia iha municipiu 4 ( Bobonaro, Liquica, Ermera no 

Baucau. 

Hodi hare konaba 

Involvimentu 

partisipasaun feto iha 

area Formasaun no 

Empregu.'' 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

983 

  

  

Investimento e Diversificação Económica 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados 

Indikador Outcome 983.0.0.0.1: 1) % de aumento no número de trabalhadores no exterior. 2)% de aumento no 

número de voluntários que acedem aos programas de estágio. 3)% de aumento no número de empreendedorismo 

financiado 

  Indikador Atividade 9832102.0.0: 

Base de dados SIMU-WEB em 11 

Municipios atualizado 

8 Munisipius (Baucau, Lautem, Manatuto, Viqueque, 

Ainaro, Covalima, Ermera, Bobonaro.) Ekipa IT halo 

Instalasaun bo Konfigura Rede internet konaba Base de 

Dadus Simu-WEB SEFOPE. 

Fasilita serbisu 

Municipiu nian hodi 

halo atendementu ba 

Publiku ho diak.'' 

  Indikador Atividade 9832206.0.0: 

1) # de parcearias para a 

identificação de projetos e 

oportunidades estabelecidas; 

2) % do Indicadores de 

Desempenho (KPI, sigla em 

inglês) atingido; 

1. Sosializa konseitu grupu taballu ba empregu ka 

plataforma dialogu iha municipiu 6 mak hanesan Manatuto, 

Baucau, Liquica, Bobonaro Ainaro, Manufahi. Ho 

benefisiarius hamutuk: 192 (f: 61, m: 131) 

2. 80% indikadores dezempenhu atingido 

Fasilita Jovem sira liu 

husi publikasaun 

konaba vaga serbisu.'' 

  Indikador Atividade 9832208.0.0: 

1) # de políticas de promoção do 

emprego desenvolvidas; 

2) # de disseminação de políticas 

de promoção do emprego e # de 

pessoas que participaram, 

desagregados por sexo 

1. Halo koordenasaun ba kompanha konaba promosaun 

empregu ba kandidatu sira ne'ebe iha abilidade hamutuk 9 

mak hanesan: Daya Marketing, RHTO, Dive Timor no 

kompanha Satriadarma, Auto Timor Leste, D'CO Unipessoal 

Lda, Joy's Cake unip Lda, Leader Supermerkadu no Telemor 

2. 6440 Akonselamentu karreira profissional ba benefisiariu 

iha edifisiu no eskola sira komposto husi (f: 3446, m: 2994) 

Habelar informasaun 

ba Estudante sira 

konaba Oportunidade 

Empregu Rai Laran 

nomos Rai Liur'' 

  Indikador Atividade 9832209.0.0: 

# de trabalhadores nacionais 

alocados no mercado exterior por 

países 

2757 trabalhadores mak haruka ona ba Autralia no Korea 

kompostu husi f: 443, m: 2314 

(Autralia 1867 f: 473, m: 1394 programa SWP no PLS 

(Korea 926 f: 6, m: 920 Area Fabrika, Area Pescas. 

Reduz numeru 

dezempregadu, no 

hodi hadia Ekonomia 

Uma-kain iha Timor.'' 

  Indikador Atividade 9832302.0.0: 

1) # de formandos graduados por 

centros de formação acreditados, 

desagregados por sexo e área de 

formação  

2) # e % de licenciados integrados 

no mercado 

1. Diresaun Atualiza ona dadus benefisiarius ne'ebe asesu 

formasaun husi sentru formasaun acreditadus hamutuk ema 

nain : 504 (F=274, M=230)  

 

2. Formandus seidauk hetan serbisu tamba sei iha hela 

prosesu aprendijajen 

Liu husi Formasaun 

ida ne'e bele Fo 

oportunidade ba 

Joven sira atu aprende 

hodi hasae sira nia 

abilidade no 

kualifikasaun hodi 

kompete ba iha area 

relevante''. 

  

  

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a 

harmonização das relações de trabalho 

Indikador Outcome 983.0.f.0.0: % dos empregadores e empregados sensibilizados com as Leis relacionados com o 

Trabalho 

  Indikador Atividade 9830501.0.0: 

1) # de conflitos laborais 

resolvidos 

2) # de diálogos realizados 

Consultas Empresas: 96 empresas, 104 trabalhadores .  

 Resolução das disputas laborais: 154 companhias, Estran :: 

108 Local: 46, total trabalhadores 413 Estran M: 10 F: 0 

Local M: 340 F: 63 ), Prosesu : 57, Resolvido : 79, 

Canselado 3, Bipartida 2, Arbritragem 11 Tribunal 1 

Tripartida 1.  

 Rekolha dados :719 companhias Estran: 397 Local: 

322,Total Trabalhador 4868 Local M: 2424 F: 2095 Estran 

M:295 F:54, Recolha dadus iha municipiu Manufahi 

Companhia total: 18 Local: 9 Estran: 9 Total Trab 50 Local 

M: 30 F: 20 Estran M: 0 F: 0, Municipiu Covalima Total 

Compahia 28 Local: 12 Estran: 16 Total Trab 133 Local M: 

84 F: 44 Estra: M: 2 F: 3, MUnicipiu Viqueque Kom: 23 

Local: 13 Estra: 10 Total Trab: Local M: 51 F: 31 Estran M: 

5 F: 1  

 Orientação o lei do trabalho : 61 companhias Estran: 40 

Local: 21, total trabalhadores 1045Local: M: 449 F: 580 

Estran: M: 12 F: 4,  

 verificar os contratos de servisos de 65 companhias, Estran: 

31 Local:34 total trabalahadores 587 Estran M: 7 F: 1 Local 

M:369 F:210 

 Registo Organizações sindikatu 3 no postu assosiasaun 1 ho 

nia klarifikasaun hannesan tuir mai : SJTL membru hamutuk 

700, AMTL Membru hamutuk 175, SITRECC membru 

Kria Harmonizasaun 

entre Traballador no 

Empregador konaba 

relasaun serbisu iha 

serbisu fatin.  
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

hamutuk 60 no Postu Saude Maloa (Emfermeiru) afilia 

direita hamutuk 50 pessoa. 

kazus Regista Nivel Abritragem total Empresas 17 : Rejistu 

kazu: 5, Prosesu kazu 6 , Desizaun Final 6 Total Traballador 

10 Local M : 5 F : 5 .  

510 

  

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de auditorias internas com a 

redução dos resultados das 

questões 

A. Halo Inspesaun surpresa ba funsionariu iha SEFOPE 

Nasional, inklui mos iha Munisipiu hamutuk dala 29. no 

inspesaun regular iha SEFOPE Nasional hamutuk dala 21.  

B. Fiskalizasaun  

Halo Fiskalizasaun ba Grupu Auto Empregu hamutuk 61, no 

Sentru formasaun 28,  

C. Auditoria  

Halo ona verifikasaun ba relatoriu adiantamentu (Viagen 

Lokal no Seminariu Workshop) hamutuk 52 

Halo kontrolu 

atividade prosesu 

implementasaun 

programa no 

ezekusaun orsamentu 

hotu iha Instituisaun 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a ANAPMA, 

e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 

74,7%  Implementasaun ba 

ezekusaun orsamentu 

lao tuir regras 

ezekusaun OGE. no 

tuir planu ne'ebe mak 

Planea ona iha 

DBFTL 

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 

56,0%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Igino  Frerreira 

Thursday 13th of 

October 2022 

10:08:20 AM 

Geraldo  Moniz 

Thursday 13th of 

October 2022 

02:45:27 PM 

Alarico  de  

Rosario 

Thursday 13th of 

October 2022 

03:13:30 PM 
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8. A8: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS (SECOOP) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A8: Secretaria de Estado de 

Cooperativas 
44,605,547 - - 44,605,547 4,033,114 9.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,091,523 - - 2,091,523 1,195,796 57.2% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
42,514,024 - - 42,514,024 2,837,319 6.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

A8: Secretaria de Estado de 

Cooperativas (SECOOP) 
        40,000,000 40,000,000 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
        40,000,000 40,000,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

028 

  

  

Desenvolvimento Rural e Urbano 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas 

Indikador Outcome 028.0.2.0.0: % de redução no nível de desemprego 

  Indikador Atividade 

0280106.0.0: Tendo 

conhecimento sobre cooperativas 

# membros de cooperativas de 

crédito e 

 # membros de cooperativas de 

produção 

4813  

1. Kompostu 

husi 

Cooperativa 

Finanseiro 

4084 no  

2. Cooperativa 

non Finanseiro 

729 

1. husio rejultadu ne'ebe iha Dirijentes balu mak iha ona 

koinesimentu kona ba Produs Relatorio finanseiru cooperativa nian 

liu husi Akompanhamento ne'ebe mak realiza ona 

2. Liu husi rejultadu ne'ebe mak iha direijentes balu m,ak iha opna 

koinesimento kona ba kontrola internal cooperativa nian, liu husi 

aspetu Jestaun, Kontabilidade, no baze legais. 

3. husi rejultadu ne'ebe mak iha kosege estabelese tan cooperativa ho 

Ramu Finanseiru ho non finanseiru 

  Indikador Atividade 

0280108.0.0: # membros 

cooperativas serão cooperativas 

beneficiados 

3922 1. Husi rejultadu Akompanhamentu, Akonselamentu no 

Fiskalizasaun ba Kooperativa Multi-sektoral (Produsaun) sira kuaze 

maioria mak hatene sistema submisaun Kontabilidade ba cooperativa 

produsaun nian foka liu ba aktividade membru sira nian komesa husi 

sosa fini, prosesu to iha lori ba merkaduhodi fo benefisiu ba membro 

sira iha idak idak nia Cooperativa 

2. halo mos levantamento dadus ba rejultadu prosesamentu 

produsaun iha Kooperativa HAFENA 

3. Survey no Identifika material no ekipamentus MOKATIL ba 

nesesidade estabelesimentu centru operasional Kooperativa 

produsaun (CATEC)  

4. husi rejultadu ekipa tekniku akompoanha ho Exelencia SECOOP 

hodi defini fatin ne'ebe mak iidentifika ona atu Installa loja de 

Cooperativa iha Postu Fatumasin no Fatumea, atu nune'e 

komunidade sira ne'ebe mak hela besik iha fronteira atu hatama sira 

nia produto liu husi Cooperativa. 

  Indikador Atividade 

0280112.0.0: Orientações, 

politicas cooperativas 

estabelecidas 

55% 1. Realiza Vizita Cooperativa nebe mak ejiste iha RAEOA no 

membru cooperative sira no mos halao enkontru ho OMM RAEOA 

2. Partisipa Abertura ba formasaun ne’ebe realiza husi Inspecção 

Geral SECOOP 

3. fo Toma de Posse ba Cooperativa Fini ba Moris Atelari CFMA 

4. Enkontru ho Secretario Tecnico MCAE konaba Cesta Bazica 

5. Enseramento formasaun iha MOP formasaun konaba Prinsipio , 

pilares , Valores Cooperativa 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

6. DG PDC halao Enkontru ho Agencia KOICA kona oinsa instala 

Cooperativa 

7. Assina MOU iha Ministerio Agricultura. Protocolu, Cooperasaun 

entre SECOOP no Secretariado Pesca  

8. Preparasaun hodi halo avaliasaun ba Dokumentu Kotasaun husi 

Kompanhia konaba Cesta Bazika no Enkontru konaba 

implementasaun Cesta Bazika  

9. Akompanha sua Excia SECOOP hodi partisipa iha lansamento 

koilleta Manu 

  Indikador Atividade 

0280114.0.0: os membros da 

cooperativas tendo capital 

suficiente e o um (1) banco 

cooperativo de crédito 

estabelecido 

4642 1. Husi rejultadu Hala’o Akompanhamentu no preparasaun 

Assembleia Geral Membru ba Cooperativa hamutuk cooperativa 3 

mak hanesan ASKODE, COOPERATIVA FINI BA MORIS 

ATELARI no WEMOFhodi fahe rejultadu ka Exendentes ba 

membru sira baseia ba sira nia badinas Rai no Impresta Osan 

2. Husi rejultadu Hala’o Akompanhamentu, Akonsolamentu no 

fiskalizasaun rejultaona katak dirijentes barak ne'ebe mak foin 

estabeles Cooperativa kompriende ona kona ba lalaok sistema 

submisaun kontabilidade Cooperativa de Creditu nian. 

3. Koordenasaun ho Autoriedade Lokal iha Munisiupiu Ainaro, 

Aileu no Same kona ba distribuisaun Cesta Bazika, no rejulta 

distribuisaun lao ho diak 

  Indikador Atividade 

0280115.0.0: Até 2023 

juventude # psessoas ja organiza 

com kooperativas 

1532 1. identifika ona Grupo ho tipu atividade Hortikultura hamutuk 7 

grupo atu transforma sai ba Cooperativa tuir lalaok Dekretu Lei Nu 

16/2004 

2. Identifika ona Grupo saving and loan hamutuk 6 grupo atu 

transforma sai ba Cooperativa tuir lalaok Dekretu Lei Nu 16/2004 

3. Identifika ona Grupo Hakiak Animal hamutuk 8 grupo atu 

transforma sai ba Cooperativa tuir lalaok Dekretu Lei Nu 16/2004 

4. Identifika ona mos grupo balun mak hanesan Peska, Negosiu atu 

transforma sai ba Cooperativa tuir lalaok Dekretu Lei Nu 16/2004 

510  Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de auditorias internas com a 

redução dos resultados das 

questões 

65% 1. Atividades Inspeção Sem Aviso Previo iha Reparticipação de 

Servico Cooperstivas autoridade/Adminitação 

Municipais(Aileu,Ainaro,Baucau,Bobonaro,Covalima,Dili,Ermera,L

autem,Manatuto, Manufahi no Viqueque- SECOOP no iha Secretaria 

de Estado de cooperativa a nivel Nacional.  

2. Relatorio Resultado de Inspeção Sem Aviso previo iha repartição 

de Serviços Cooperativas Autoridade e Administração 

manicipais(Aileu,Ainaro,Baucau,Bobonaro,Covalima,Ermera,Laute

m,Manatuto, Manufahi no Viqueque-SECOOP  

3. Prrejultadu servicos hanesan tuir mai ne'e  

 a)Ordem de Serviços 02/G-SECOOP/VII/2021, kona-ba Auditoria 

ba benefisiariu Subvensoens publicas SECOOP nian husi tinan 2019 

n0 2020. b) Orden de serviço aprovado ho no 65/G-SECOOP 

/III/2022 konaba inspeção sem aviso previo ba pontualidader, 

Asseduidade,livre diario,atribuição tarefas e Uso traje formal husi 

funcionario pùblico.  

c) Ordem de serviço no 91/G-SECOOP/V/2022 kona-ba Auditoria ba 

beneficiarios da subvenção pùblica ba 2021  

d)Ordem de serviço no 116/G-SECOOP/VI/2022 Kona-ba Aùditoria 

Investigativo ba Eqùmipamentos Informatica e Transporte 

Motorizadas iha Municipio Ainaro,Baucau,Bobonaro,e Lautem.  

e)Ordem de serviço no 129/G-SECOOP/VI/2022 Kona-ba Inspeção 

sem aviso previo ba pontualidade,Asseduidade,formações e 

acompanhamento ba membros cooperativas e destribuição ba cesta 

basico husi funcionarios pùblicos.  

f) Ordem de serviço no 142/G-SECOOP/VIII/2022 Kona-ba 

prosedimento fornesimento catering,fundo adiantamento formação e 

monitoring no fundo de maneio ou petty Cash. 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a 
3 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

ANAPMA, e nível de 

verificação  

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 
9,4% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
52,4% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Nazario 

Bernardino Soares 

Friday 14th of 

October 2022 

10:45:04 AM 

Nazario 

Bernardino Soares 

Friday 14th of 

October 2022 

10:48:17 AM 

Natalia Rocha da 

Costa 

Friday 14th of 

October 2022 

12:34:51 PM 
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9. A9: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE (SEA) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

A9: Secretaria de Estado do 

Ambiente 
2,753,596 - 2,331,950 5,085,546 1,547,073 30.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,234,773 - - 1,234,773 837,937 67.9% 

981: Proteção e Conservação do 

Ambiente 
1,518,823 - 2,331,950 3,850,773 709,137 18.4% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

A9: Secretaria de Estado do 

Ambiente (SEA) 
  109,800   210,000   319,800 

981: Proteção e Conservação do 

Ambiente 
  109,800   210,000   319,800 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

981 Protecção e Conservação do Ambiente 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido 

  Indikador Outcome 981.0.0.0.0: 1) número de hectares área protegida. 2) número de hectares area de Conservação 

  Indikador Atividade 

9810202.0.0: # Realização 

acção protezido ambiental nebe 

hala'o husi equipa brigadista 

ambiental 

1. Fahe ona pakote informasaun hamutuk 210 ba 

escola  

 21 iha Municipio Dili, 

2. Brigada ambiental seidauk 

3. Escola verde finaliza ona ida (1) iha EBC 

Fatuco Same Manufahi. Halo ona survey 

kandidatu Escola Verde iha Municipio Baucau, 

Lautem no Viqueque. 

4. identifika no desidi ona escola tolu (3) 

kompostu husi Escola EBF Lebotatalelo,Escola 

EBC Loidahar no Escola sekundario Tekniku 

Vocasional Atabae. 

5. Halo ona Lansamento ba Escola rua hodi 

implementa Programa escola Verde kompostu 

husi escola Secundaria Catolica Santo Estevao 

municipio Viqueque no Escola EBC Vila Nova 

Municipio Baucau. 

Ho intervensaun brigada ambiental 

bele trava kadalak be'e dala nune bele 

hamosu be'e matan ba komunidade 

sira hodi promove aktividade 

hortikultura. Ho escola verde hanorin 

estudante sira hadomi ambiente no 

rekursu biodiversidade sira hodi bele 

garantia moris diak ba ema hotu 

  Indikador Atividade 

9810203.0.0: estabelecido 

departemento 1 ba asunto 

laboratorio ambiental, iha ona 

equipamento bazico bateste 

ruido 

1. Prosesu aquizasaun ba equipamento 

laboratoriu ambiental 2 (teste kualidade Ar no 

teste Kualidadde Be'e) lao hela iha 

Aprovizionamento. 

2. Rekrutamento analista laboratoriu ambiental 

seidauk. 

Aktividade ne'e implementa sei iha 

impaktu ba identifikasaun kualidade 

ambiental hodi hasa'e konesimentu ba 

saude publiku em jeral no saude ema 

nia en espesifiku 

  Indikador Atividade 

9810301.0.0: equipamento 

para captura de crocodilos e 

criadouros adequados 

1, Finaliza konservasaun ex-situ Hera 

2. Levantamentu dadus konservasaun in-situ 

fatin rua (Builico - Ainaro no Welada-Same) 

Centro jestaun crocodilu nebe 

establese iha Hera bele sai modelu 

konservasaun ex-situ nebe bele fo 

rendimentu tanba atrai vizitante sira 

atu halo observasaun no estudu 

  Indikador Atividade 

9810302.0.0: # Plantação de 

árvore ( mercado carbono) 

30 grupo nebe selesionadu atu kuda ai alta valor 

economico halo ona pagamentu faze primeiro 

Ho aktividade kuda ai alta valor 

ekonomiko nebe implementa husi 

grupo komunidade sira bele kontribui 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

(40%) no to'o iha trimestre ida ne'e halo ona 

preparasaun pagamentu segundo faze (60%). 

hasa'e rendimentu komunidade liu 

husi fa'an produtu nebe sira rasik 

kuda 

  Indikador Atividade 

9810303.0.0: Numéro de 

recuperação no reabilitação 

ecossistemas críticos 

Atividade Tara Bandu hamutuk 6 mak hanesan: 

Suco Bereleu PA. Lequidoe, Munisipiu Aileu 

Suco Leoteala Postu Administrativu Liquiça 

Munisipiu Liquiça,Suco Costa,PA Pantai 

Makasar RAEOA, Suco Manapa PA. Cailaco 

municipio Bobonaro, Suco Caimauc PA. 

Turiscai Municipio Manufahi, Suco Zulo PA. 

Zumalai Municipio Covalima. 

Area Critico Recooperado 4. 

grupo komunidade hamutuk 58 submete ona 

proposta mai SEA hodi halo aktividade 

decarbonizasaun no kuda ai nebe fo maho cafe 

Aktividade tara bandu bele kontribui 

hasa'e rendimentu ekonomiko tanba 

ho tara bandu mak bele proteze 

rekursu biodiversidade sira fo 

produsaun diak liu tan. Aktividade 

decarbonizasaun hanesan aktividade 

foun nebe Governo introdus hodi fo 

apoia ba komponeza sira nebe iha ona 

to'os kafe atu bele kuida sira nia ai 

ona nebe fo mahon ba kafe hodi 

hasae produsaun no kualidade kafe 

iha mercado inklui ai oan sira nebe 

foin kuda bele halo kalkulasaun 

karbonu nene bele fa'an iha mercado 

internacional sira 

  Indikador Atividade 

9810401.0.0: # de Sucos 

concluídos no programa de 

Avaliação de Vulnerabilidade 

Integrada (AVI) 

1. IVA 10 sucos 

2. Implementasaun IVA (PRE) ba suco 3 ( Suco 

Trilolo, Postu Adm. Iliomar-Lautem, Suco 

Vessoro, Postu Adm. Uatolari-Viqueque, Suco 

Cairui, Posto Adm. Laleia-Manatuto) 

SEA responde tan problema nebe 

identifikadu liu husi IVA iha suko 

nebe menciona hodi hasa'e rezilencia 

komunidade hasoru alterasaun 

klimatika no hasa'e rendimentu 

komunidade liu husi rekursu be'e 

nebe estavel iha suco laran 

  Indikador Atividade 

9810402.0.0: Numeru 

IVA/AVI, relatorio nacional 

alteração climatica, Acordo 

Paris, Esboso Politica 

Alteração climatica 

implementado 

Treinamento Solar PV para 100 pessoas, halo 

concept note ba projetu piloto adaptação, 

konsultasaun esbosu DL alterasaun klimatika, 

implementacao projeto piloto carbono 

sequestracao em 2 municipio, treinamentu no 

monitorizasaun aktividade energia renovavel 

(biogas) 

Energia renovavel nebe promove mak 

solar PV hodi identifika komunodade 

kbit laek no area muitas remotas hodi 

apoia atu bele sira hela iha naroman 

  Indikador Atividade 

9810403.0.0: Estatuto 

Protokolo Montreal no small 

scale funding agreement 

(SSFA), halakon HCFC 64%, 

Treinamento refere realiza ona durante loron 2 

iha trimestre segundo 

Treinamentu ne'e bele fo beneficio ba 

kompania sira nebe halo servisu 

manutensaun AC no jeleira 

  Indikador Atividade 

9810501.0.0: # Fundo 

Climatica Verde capitalisado 

Realiza treinamentu 2 ba preparasaun 

implementasaun GCF no workshop 2 atu prepara 

entidade nacional ba asesu direta FCV. Kontinua 

halo monitoring ba projetu nebe eziste no faze 

implementasaun husi UNDP no projetu Rediness 

DNAC, FAO no CTCN, iha 2022 mobiliza ona 1 

miliaun ba aktividade rediness no ba plano 

rediness aktividade NAP (adaptasaun) hamutuk 

3 miliaun. Iha faze preparasaun (proposta, no 

project idea) hodi asesu ba fundu GCF 

Atu kapitaliza fundu klimatika verde 

barak liu tan mak NDA fo ona 

formasaun no treinamentu ba 

instituisaun sira atu bele hetan 

akreditasaun nune bele asesu direta 

  Indikador Atividade 

9810502.0.0: # Mercado 

carbono establecido em Timor-

Leste 

Liu husi Aktividade mapamento no 

identifikasaun ba to'os karbonu grupo 

MERBUTI iha Aldeia Kota-Lala, Suku 

Letefoho, Postu Administrativo Same, 

Municipio Manufahi. iha rai mamuk hamutuk 15 

hektares mak preparadu ba Carbong Farming, 

identifika ona toos karbonu 4 iha muncipio 

Covalima, Viqueque,Lautem ho Ermera prepara 

ba projetu Tunku (fugaun poupa energia) kada 

beneficiariu nebe simu tunku ida sei kuda ai oan 

hamutuk 100 pes. 

Apoio servisu nebe liga ba investimentu kuda ai 

parapa hamutuk 15 miliaun nebe sei iha faze 

fesibility stady husi Eco Securuty no emission 

asset management  

Ho programa to'os karbono bele 

aumenta area kovertura verde nebe 

nakonu ho ai oan hodi nune 

autoridade NDA bele halo 

negociasaun ho GCF atu bele asesu 

fundu ruma hodi fo ba komunidade 

sira nebe kuda ona ai hanesan 

subsidiu kada tinan 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 

9810601.0.0: # licenca 

Ambiental 

total 263 lisensa ambiental 

husi total 263 lisensa ambiental compostu: 

Lisensa Ambiental foun; 

Categoria A = 1 ,B = 5, C = 117 

Renovasaun Lisensa Ambiental 

Categoria A = 2, B = 5, C = 30. 

Ho lisenciamentu ambiental bele 

garantia kompania sira atu tau matan 

ba rekursu biodiversidade hodi la 

estraga nuneb bele kontribui ba 

dezenvolvimentu sustentavel iha 

Timor-Leste 

  Indikador Atividade 

9810701.0.0: Municipalities 

being covered by pollution 

control 

425,410 litrus 

Realiza atividade Formasaun Promosaun Fugaun 

Rai iha suku Poetete,Suku Madabenu no 

SukuTutuala, 

distribui ona fugaun rai iha municipio Likisa 

Postu Bazartete suco ulmera hamutuk 500 

unidade 

Ho aktividade promosaun fugaun rai 

no fahe fugaun rai ba komunidade 

sira hodi evita utilizasaun ai sunu 

nebe barak no diminui poluisaun iha 

uma laran nune famulia sira nebe 

servisu iha dapur bele hadook an husi 

moras respirasaun no pulmaun 

  Indikador Atividade 

9810702.0.0: já existe um 

centro de gestão de óleo 

1. Rehabilitasaun sentru tratamento oleo uzado 

iha Tibar atinji ona 15 % . 

2. Konstrusaun Sentru Oli foer Betano nian 

seidauk Implementa servisu tanba sei iha 

prosesu dokumento. 

Ho centro tratamento oleo uzado iha 

Tibar bele halo gestaun diak liu tan 

ba lixu B3 nune kontribui ba 

ambiente saudavel no saude publiku 

nebe saudavel 

510 

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de 

verificação  

3 

  

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 
30,4% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 

51,6% 

Kompania nebe SEA kontratu 

maioria Timor oan, nune bele dehan 

katak ho konfiasan servisu entre 

Governo ho setor privadu bele ajuda 

sirkulasaun osan iha rai laran no 

hasae ekonomia komunidade 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Domingos  - 

Mesquita 

Friday 14th of 

October 2022 

09:47:09 AM 

Domingos  - 

Mesquita 

Friday 14th of 

October 2022 

10:41:02 AM 

Demetrio  do 

Amaral de  

Carvalho 

Monday 17th of 

October 2022 

09:28:17 AM 
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10. B2: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B2: Ministério das Finanças 29,869,289 - - 29,869,289 10,959,178 36.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
10,790,352 - (114,878) 10,675,474 5,126,172 48.0% 

023: Gestão das Finanças Públicas 19,078,937 - 114,878 19,193,815 5,833,006 30.4% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

023 Gestão das Finanças Públicas 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0 : TBD 

  Indicador de Outcome 023.0.0.0.1:     

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada. 

  Indicador de Outcome 023.0.2.0.0: Alocação 

sustentável de recursos 

1. Formasaun ba area makroekonomika husi 

parseiru dezenvolvimentu ba funsionariu MF 

fasilitadu tuir tempu; 

2. Formasaun faze II ba APAs 20 konkluidu; 

Formasaun regular ba area aprovizionamentu no 

jestaun kontratu fornesidu bazeia ba demanda 

inklui fornese sertifikadu; 

3. Formasaun intensivu ba RAEOA iha area 

Aprovizionamentu & Jestaun Kontratu, no Jestaun 

Tezouru; 

4. Formasaun internal ba funsionariu DGT iha 

area Jestaun Tezouru: Monitorizasaun no Servisu 

Pagamentu 

  

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.3 : Melhor desempenho dos sistemas de receita 

  Indicador de Outcome 023.0.3.0.0: Aumento 

de receitas do Estado 

Reseitas Arekada 2022 - Jan - ate a data  

Import Duty: $8,976,754.32  

Excise Tax: $21,533,226.01  

Sales Tax: $9,908,717.38  

Penalties: $118,643.54  

PFE/PFI: $40,916.51  

OCD: $11,758.00  

Total: $40,590,015.76 

  

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
57,5% 

  

% da execução do Plano de Aprovisionamento 32,3%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Arlindo da Cruz 

Monteiro 

Monday 17th of 

October 2022 

02:28:14 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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11. B3: DOTAÇÕES PARA TODO O GOVERNO (DTG) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo Dotação Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B3: Dotações Para Todo O 

Governo 
284,043,680 1,241,210,748 (254,234,988) 1,271,019,440 165,595,828 13.0% 

148: Contingência 29,500,000 - (9,335,711) 20,164,289 (8,000) 0.0% 

400: Política Externa de Timor-Leste 500,000 - - 500,000 34,223 6.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
41,243,256 - (13,172,051) 28,071,205 14,126,351 50.3% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
96,520,000 - 220,732 96,740,732 59,193,061 61.2% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
74,133,543 - - 74,133,543 60,010,695 80.9% 

AA7: Medidas Orçamentais 

Complementares 
- 1,241,210,748 (232,012,058) 1,009,198,690 - 0.0% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
13,130,000 - - 13,130,000 13,000,000 99.0% 

023: Gestão das Finanças Públicas 29,016,881 - 64,100 29,080,981 19,239,498 66.2% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

B3: Dotações Para Todo O 

Governo (DTG) 
  1,100,000     48,648,560 49,748,560 

023: Gestão das Finanças Públicas         5,128,560 5,128,560 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  1,100,000       1,100,000 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
        23,520,000 23,520,000 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
        20,000,000 20,000,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

023 

  

  

Gestão das Finanças Públicas 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.1 : Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são 

produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos. 

Indicador de Outcome 023.0.1.0.1:   

2312 Estatísticas confiáveis produzidas [S] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02312.0.0: Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados 

  Indicador do Output 02312.0.0.0.1:   

231201 Preparar, promover e gerenciar atividades do Censo 2022 

  Indicador da Atividade 0231201.0.0: 1) % dos fundos transferidos 

com base em pedidos; 

2) Dados demográficos, económicos e sociais até ao nível de sucos 

aprovados 

57% 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada. 

  Indicador de Outcome 023.0.2.0.1:   

2311 Dotação Todo o Governo [NT] 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02311.0.0: Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de 

orçamento do Dotação Todo Governo. 

  Indicador do Output 02311.0.0.0.1:   

231101 Subsídio Transporte para RAEOA 

  Indicador da Atividade 0231101.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

98.28% 

231103 Subsidiu ao lideranças comunitárias e serviço funerário público 

  Indicador da Atividade 0231103.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

100.00% 

  

  

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.4 : Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e 

LM's 

Indicador de Outcome 023.0.4.0.1:   

2308 Gestão de Empréstimos [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02308.0.0: Gestão Efetiva do Empréstimo 

  Indicador do Output 02308.0.0.0.1:   

230801 Reembolso do Empréstimo e Juros do Banco EXIM 

  Indicador da Atividade 0230801.0.0: % pagamentos efectuados a 

tempo 

93.13% 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5 : Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica 

revisto 

  Indicador de Outcome 023.0.5.0.1:   

2307 Gestão de ativos móveis [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02307.0.0: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do 

estado. 

  Indicador do Output 02307.0.0.0.1:   

230701 Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente 

  Indicador da Atividade 0230701.0.1: 1) % de veículos mantidos e 

totalmente operacionais; 

2) Proposta de plano estratégico apresentada e aprovada 

84% 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3 : Area Urbana & rural desenvolve 

  Indicador de Outcome 028.0.3.0.1:   

2806 Desenvolvimento Urbano e Rural [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD 

  Indicador do Output 02806.0.0.0.1:   

280602 Fundo de investimento para o Município de Atauro 

  Indicador da Atividade 0280602.0.0: 1) % edifícios construídos;  

2) Número de quilómetros de estradas construídos e reabilitados;  

3) Número estudos de viabilidade para a construção do porto, 

aeroporto, sistema de abastecimento de água ou saneamento 

concluídos;  

4) % dos fundos transferidos com base em pedidos 

100% 

148 

  

  

Contingência 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 148.0.0 : TBD 

Indicador de Outcome 148.0.0.0.0:   

14801 Fundo de contingência [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 14801.0.0: TBD 

  Indicador do Output 14801.0.0.0.0:   

1480101 Fundo de Resposta a Emergências 

  Indicador da Atividade 1480101.0.0: 1) % dos fundos processados 

com base em pedidos de promoção de nível;  

2) % de propostas de actividades de emergência imprevistos e 

inevitáveis atendidas e processadas em tempo útil 

63% 

1480104 Resposta de emergência a desastres naturais 

  Indicador da Atividade 1480104.0.0: % de propostas atendidas e 

processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos 

aplicáveis 

1% 

400 

  

  

Política Externa de Timor-Leste 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0 : Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos 

no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas. 

Indicador de Outcome 400.0.0.0.2:   

40007 Cooperação regional e ASEAN [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 40007.0.0: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e 

política e fortalecida 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Indicador do Output 40007.0.0.0.1:   

4000704 Adesão ao ASEAN 

  Indicador da Atividade 4000704.0.0: % de propostas atendidas e 

processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos 

aplicáveis 

14.16% 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o 

desenvolvimento de Timor-Leste. 

  Indicador de Outcome 980.0.e.0.1:   

98036 Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98036.0.0: Apoio a organizações Religiosas 

  Indicador do Output 98036.0.0.0.1:   

9803601 Custo Gestao do CET 

  Indicador da Atividade 9803601.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

100% 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.f : Sistema de segurança social universal e sustentável, através do 

qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas) 

  Indicador de Outcome 980.0.f.0.1: Sistema de Segurança Social 

está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura 

regime cidadania 

  

98021 Transferência Orçamento Segurança Social [P] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98021.0.0: O Estado contribui, como fonte de receita, para a sustentabilidade 

do sistema de segurança social (financiamento dos regimes não cotnributivos e administração) 

  Indicador do Output 98021.0.0.0.0: Peso do financiamento da 

Administração Central nas receitas efetivas do OSS (%) 

  

9802101 Transferência para regime transitório de segurança social 

  Indicador da Atividade 9802101.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

69% 

9802102 Transferência para regime não contributivo de segurança social 

  Indicador da Atividade 9802102.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

50.00% 

9802103 Transferência para Administração do Sistema de Segurança Social 

  Indicador da Atividade 9802103.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

100% 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.g : Sistema de proteção social integral e universal integrado para 

alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza 

  Indicador de Outcome 980.0.g.0.0: Sistema de Proteção Social 

está em vigor; taxa cobertura do setor público 

100% 

98022 Contribuição de Estado para o regime contributivo de Segurança Social [S] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98022.0.0: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz 

e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias 

  Indicador do Output 98022.0.0.0.0: Numero trabalhadores do 

Estado integrados no regime contributivo de segurança social 

  

9802201 Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social (na qualidade de entidade empregadora) 

  Indicador da Atividade 9802201.0.0: 1) % dos beneficiários do 

regime contributivo analisados e processados em tempo útil;  

2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS;  

3) # de prestaçõess sociais RGGS transferidas para o INSS 

68% 

983 

  

  

Investimento e Diversificação Económica 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o 

crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste 

Indicador de Outcome 983.0.e.0.1:   

98336 Diversificação Económica [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As atividades econômicas em vários setores expandiram-se 

  Indicador do Output 98336.0.0.0.1:   

9833604 Provisão para Capitalização do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste 

  Indicador da Atividade 9833604.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

100% 

9833605 Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste 

  Indicador da Atividade 9833605.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

100% 

9833606 Provisão Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Indicador da Atividade 9833606.0.0: % dos fundos transferidos com 

base em pedidos 

20% 

9833607 Apoio Credito ao Universidade Privada 

  Indicador da Atividade 9833607.0.0: 1) % dos fundos transferidos 

com base em pedidos (% de execução orçamental de acordo com os 

regulamentos aplicáveis);  

2) # de Instituições de Ensino Superior Privadas Acreditadas que 

têm acesso à linha de crédito. 

100% 

AA7 

  

  

Medidas Orçamentais Complementares 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) AA7.0.0 : TBD 

Indicador de Outcome AA7.0.0.0.0:   

AA701 Medidas Orcamentais Complementares ao OGE 2022 [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) AA701.0.0: TBD 

  Indicador do Output AA701.0.0.0.0:   

AA70101 Atribuição de um décimo terceiro mês para cada família (exceto funcionários públicos) 

  Indicador da Atividade AA70101.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 68.560.310 dólares 

para a atividade 5100107 do MSSI 

AA70102 Projeto de Uma Kbi'it Laek Plus(UKL +) 

  Indicador da Atividade AA70102.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 25.000.000 dólares 

para a atividade 0250102 do MAE 

AA70103 Bolsa de estudos para os melhores estudantes graduados do ensino básico e secundário 

  Indicador da Atividade AA70103.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 7.537.500 dólares 

para as atividades 5100117 e 5100118 do 

MEJD 

AA70104 Criação do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional 

  Indicador da Atividade AA70104.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

- 

AA70105 Construção da Sede das Artes Marciais e Artes Rituais 

  Indicador da Atividade AA70105.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

- 

AA70106 Programa de ensino em casa (eskola iha uma); 

  Indicador da Atividade AA70106.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 2.126.250 dólares, 

adicionando um montante de 568.390 dólares 

proveniente da atividade AA70107 para 

financiar as atividades 9794102 (1.890.800 

dólares), 9793801 (40.000 dólares) e 

9794501 (763.840 dólares) 

AA70107 Internet grátis nas escolas 

  Indicador da Atividade AA70107.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) i) 192.611 dólares 

para a atividade 5100202 do MESCC; ii) 

249.999 dólares para a atividade 5100110 do 

MEJD; e iii) 568.390 dólares para o MEJD 

AA70108 Emprego para os melhores alunos universitários nacionais 

  Indicador da Atividade AA70108.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 437.500 dólares para 

a atividade 3151802 do FDCH 

AA70109 Revitalização do café e subsídio para o café Lakuten 

  Indicador da Atividade AA70109.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement): i) 4.054.050 dólares 

para a atividade 7971318 do MAP; e ii) 

2.331.950 dólares para a atividade 9810303 

da SEA 

AA70110 Subsídio de alojamento para PNTL e FFDTL 

  Indicador da Atividade AA70110.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

- 

AA70111 Financiamento do aumento de remuneração resultante do novo regime salarial da PNTL 

  Indicador da Atividade AA70111.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 5.100.000 dólares 

para a atividade 3660102 da PNTL 

AA70112 Financiamento Suplementar para a Programa de mão de obra do posto administrativo 

  Indicador da Atividade AA70112.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 
Transferido (virement) 7.200.000 dólares 

para as entidades seguintes: 

Entidade #Atividade 
Montante 

US$ 

G6: AM 

Baucau 
5100150 732.247,98 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

G7: AM 

Bobonaro 
5100150 698.497,98 

G8: AM 

Díli 
5100150 572.707,00 

G9: AM 

Ermera 
5100202 681.623,00 

H1: AM 

Aileu 
5100202 452.540,00 

H2: AM 

Ainaro 
5100202 452.540,00 

H3: AM 

Covalima 
5100150 782.102,00 

H4: AM 

Lautém 
5100150 698.498,00 

H5: AM 

Liquiçá 
5100150 349.249,00 

H6: AM 

Manufahi 
5100202 486.290,00 

H7: AM  

Manatuto 
5100150 698.498,00 

H8: AM  

Viqueque 
5100150 595.206,69 

 

AA70113 Financiamento para a Criação da Secretaria de Estado dos Assuntos dos Trabalhadores no Exterior e da 

Comunidade Timorense na Diáspora 

  Indicador da Atividade AA70113.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

- 

AA70114 Assegurar a proteção social aos Combatentes 

  Indicador da Atividade AA70114.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

- 

AA70115 Promoção Negócio Social para MPMES (Credit Soft Loan) 

  Indicador da Atividade AA70115.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 50.000.000 dólares 

para a atividade 9831108 do MTCI 

AA70116 Fornecimento Energia Eletricidade para Teritório Nacional 

  Indicador da Atividade AA70116.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

Transferido (virement) 58.653.498 dólares 

para a atividade 8023102 do MOP 

AA70117 Operacionalização dos Centros Viveiros 

  Indicador da Atividade AA70117.0.0: % dos fundos transferidos 

com base em pedidos 

- 

510  Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.2.5:   

51001 Boa Governação [S] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no 

funcionamento da administração pública. 

  Indicador do Output 51001.0.0.2.4:   

5100156 Provisão Para Viagem Estrangeiros 

  Indicador da Atividade 5100156.0.0: % de propostas de viagens ao 

estrangeiro atendidas e processadas em tempo útil 

95% 

51002 Gestão Institucional [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado 

  Indicador do Output 51002.0.0.2.6:   

5100237 Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania 

  Indicador da Atividade 5100237.0.0: 1) # de pensionistas 

processados em tempo útil;  

2) % de pagamentos tranferidos para os pensionistas 

71% 

51003 Parcerias [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a 

implementação dos Planos de Atividades 

  Indicador do Output 51003.0.0.1.0:   

5100301 Cooperação e parcerias 

  Indicador da Atividade 5100301.0.u: 1) # de programas, projetos e 

ações de cooperação analisados e processados atempadamente;  

64% 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

2) % de fundos transferidos para entidades internacionais 

beneficiárias 

510 # de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 13,2% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 3,4% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Julio  Henrique 

Friday 14th of 

October 2022 

05:39:09 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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12. B4: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B4: Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação 
24,684,687 - 1,000,000 25,684,687 19,635,615 76.4% 

400: Política Externa de Timor-

Leste 
19,461,976 - 1,000,000 20,461,976 16,504,594 80.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
5,222,711 - - 5,222,711 3,131,021 60.0% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

B4: Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação 

(MNEC) 

249,821 901,700       1,151,521 

400: Política Externa de Timor-Leste 249,821         249,821 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  901,700       901,700 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

400 Política Externa de Timor-Leste 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0 : Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no 

exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas. 

  Indicador de Outcome 400.0.0.0.0: 1) Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e 

Embaixadas representam o país no exterior 

2) Aumento de Programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas;  

3) Contribuição ativa para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo 

  Indicador da Atividade 4000101.0.0: 1) Participação ativa 

nos encontros e eventos organizados pelo Pais anfitrião, 

missões diplomáticas de países acreditados e, em eventos e 

encontros organizados a nível internacional e regional - 

Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade 

Internacional;  

2) Empenho e compromisso político de Timor-Leste no 

processo de adesao à ASEAN; 

115 1) Reconhecimento da soberania do Estado 

e da identidade e dignidade do povo de 

Timor-Leste; Reforço das relações 

diplomáticas bilaterais , multilaterais e a 

cooperação com países membros da 

ASEAN, como parte da adesão de Timor-

Leste a ASEAN ; 3) Visibilidade de Timor-

Leste atraves da participacao nos encontros 

e eventos, seminários e conferências, e nos 

fora international e regional, 

  Indicador da Atividade 4000102.0.0: 1) Promoção sobre as 

potencialidades para investimento e partilha de informação 

sobre o desenvolvimento económico, social, cultural, 

recursos naturais e comércio de Timor-Leste. 

2) Protecao dos cidadãos Timorenses no estrangeiro e 

incentivar a participação da comunidade timorense na 

diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional ;  

3) Elaboração de politicas sobre diplomacia económica 

para TL e mobilizados recursos para financiamento de 

projetos de cooperação no quadro bilateral. 

30 Protecao dos cidadados Timorenses no 

estrangeiro, Negociacao atraves de Loby e 

encontros, a fim de estabelecer acordos 

especifico sobre apoio em algumas areas 

prioritarias.Finalizar acordos bilaterais e 

multilaterais na areas de saude, educacao, 

agricultura, Defesa e Seguranca 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador da Atividade 5100213.0.7: 1) Prestação de 

serviços administrativos e financeiros na Sede e serviços 

periféricos externos; 

2) Gestão efetiva do orçamento alocado dentro das normas 

em vigor; 

3) Enquadramento à carreira diplomática e administrativa 

78% Implementacao de atividades em 

conformidade com os objetivos definidos 

no plano annual 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

e Recrutamento de novos funcionarios e formação 

continua e especializada de funcionários. 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 82,1%  

% da execução do Plano de Aprovisionamento 43,6%  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Fonciana Lurdes 

de Deus 

Tuesday 18th of 

October 2022 

12:15:31 PM 

Francisco Tilman 

Cepeda 

Tuesday 18th of 

October 2022 

12:30:48 PM 

Francisco Tilman 

Cepeda 

Tuesday 18th of 

October 2022 

12:31:02 PM 
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13. B5: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B5: Ministério da Justiça 12,751,594 - 18,500 12,770,094 6,801,557 53.3% 

392: Acesso à Justiça  7,992,325 - (38,330) 7,953,995 4,259,087 53.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
4,633,337 - 56,830 4,690,167 2,480,160 52.9% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
5,000 - - 5,000 - 0.0% 

029: Reformas do Estado 120,932 - - 120,932 62,310 51.5% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

B5: Ministério da Justiça (MJ)   100,000 145,000     245,000 

392: Acesso à Justiça   100,000 145,000     245,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

029 Reformas do Estado 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.1 : Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a 

organização da sociedade 

  Indicador de Outcome 029.0.1.0.1: 

% Estrutura legal que foi revisada 

  Aprovado 9 leis  

392 Acesso à Justiça 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de 

justiça 

  Indicador de Outcome 392.0.1.0.0: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de 

Timor-Leste 

  Indicador da Atividade 3920101.0.0: 

Nr.de participantes que são alvo da 

disseminação das leis em vigor. Meta: 

1.500 participantes nos 17 postos 

administrativos e sucos mais remotos 

serão alvo da disseminação das leis. 

Rezultadu: 

 Ø Realizado a disseminação das 

Leis em 13 Posto Administrativo 

Letefoho, Hatolia e ermera, 

Municipio Ermera, Posto 

Administrativo Pante Makasar, 

Pasabe, Nitibe e Oesilo, RAEOA e 

Posto Administrativo Osso , 

Venilale, Baucau, Baguia, Quilicai e 

Laga, Municipio Baucau e 

Viqueque. com total partisipantes 

1,612 pss  

pessoas M= 1,191 pss e F= 421 pss 

População informado acerca das leis a 

que devem seguir no que respeita a lei de 

terras e procedem ao levantamento e 

registo das suas propriedades 

  Indicador da Atividade 3920102.0.0: 

Nr. de autores de justiça às 

comunidades nos Municípios onde não 

existe os serviços de Defensoria 

Pública com o auxilio dos Tribunais, 

Centro de Detenção e Prisões ou 

postos ( clinicas) móveis. 

casos crime 2.797 casos civil 556, 

julgamento movel 195 casos, casos 

violencia domestica 315 casos 

População menos favorecida beneficia de 

apoio na defesa em sede de processos 

judiciais, atendendo ao principio do 

acesso a justica pra todos, o que ajuda 

com o rendimento familiar 

  Indicador da Atividade 3921301.0.0: 

Nr. de Magistrados e Defensores 

Públicos e formadores que recrutados e 

formados 

83 formandos são juizes 24 (F 9 e M 

15) Procuradores, 11 (F5 e M 6), 11 

Defensores publicos (M 9 e F2) 37 

Notarios e Conservador. ( M 23 e 

A resolução de processos judiciais 

descentralizada nos municipios ajuda na 

rapida resolucao de casos civeis que 

envolvam empresas locais bem como na 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

F14) participar na formação inicial 

do magistrados nas áreas do direito 

proteção de pessoas para o seu bem estar 

social 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são 

bem mantidos e geridos 

  Indicador de Outcome 392.0.2.0.0:   Atendimento casos Crimis e Civeis pelo 

Defensoria Publica em 4 àreas 

jurísdições são 3.353 casos, Julgamento 

movéis são 195 julgamentos e casos de 

violência doméstica são 315 casos 

  Indicador da Atividade 3921501.0.0: 

Nr.de contratos celebrados (novos ou 

renovados) com o Estado sobre as 

propriedades, notificações e de 

despejos administrativos efetuados aos 

ocupantes das terras e propriedades do 

Estado por falta de cumprimento 

contratual ou decisão máxima. 

257 novos contrato de arrendamento, 

301 contratos de enovados, 333 

notificações, 76 proposta de 

atribuição e 3 despejo 

administrativo. Alén disso foram 

recolhidos as receitas dos contratos 

de arrendamento por volta de UDS$ 

3,255,271.00 e depositada na caixa 

geral do Estado.  

Identificação de parcelas pertencentes a 

familias para a sua habitacao e bem estar, 

bem como para identificação de imóvel 

para desenvolvimento de atividades 

económicas que visam o 

desenvolvimento susutentavel 

  Indicador da Atividade 3921502.0.0: 

Nr. de registos de casos de mediação 

de conflitos/disputas. 

mediação foi registada 109 casos, 

resolvido 19 casos, em processo 88 

casos, casos pendentes 3 casos 

Recolha de receitas do Estado que 

contribui para o PIB do pais por um lado 

e para o desenvolvimento de atividades 

economicas por parte do sector privado. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm 

o direito de aceder à sua informação. 

  Indicador de Outcome 392.0.3.0.0:   Emitidos documentos dos actos 

notariais no âmbito de 

legalização/escrituras publico são 8,230 

folhas, autenticação 36,902 folhas, 

Procuração 253 emitidos aos 

populações, Reconhecimento 27, 

Hablitação de Herdeiros 1 

  Indicador da Atividade 3921702.0.0: 

Nr.de emissão de certidões de 

nascimento, casamento e óbito. 

Meta:30.000 certidões de nascimento; 

20.000 certidões de casamento; e 

10.000 certidões de óbito. 

certidões de nascimento 8.790 (M 

4.658 e F 4132) casamento 773 e 

óbito 433 (M 290 e F 143), registada 

a aquisição de nacionalidade por 

casamento 47 pessoas (M 7 e F 40) 

atribui sertificado de nacionalidade 

por Casamento (F6) e Ezame 

Nacionalidade por Casamento 208 

pessoas e também emitidos certidão 

comprovativa do registo da 

associação nacional 39 firmas, 

fundação nacional 29 firmas 

fundação Internacional 1 firma e 

Registos cooperativa 7, registo 

Pessoa Juridica Publica 16, arte 

marciais 3 e Partido 1 total 96 de 

firmas.firmas. 

Satisfação da sociedade com a obtenção 

dos certidoes para a realização de 

necessidades enquanto cidadaõs, 

permitindo emissão d bilhete de 

identidade, passaporte e posterior 

solicitação de cartão de eleitoral para o 

cumprimnto do dever na sociedade, bem 

como acelerar o processo de qualquer 

atividade socio-económica. 

  Indicador da Atividade 3921801.0.0: 

Nr.de documentos emitidos de bilhetes 

de identidade, Passaportes, registos 

criminais. Meta: 25.000 bilhetes em 

sistema online nos 6 Munícipios, 

50.000 passaportes e 40.000 registos 

criminais emitidos. 

Passaporte comum, serviços e 

diplomáticos são 22,689 (M=15,159 

e F=7,530) cadernetas com a taxa 

acolhidos $ 1,442,050.00. Dili 

21,773 (M=14,544 e F=7,229) 

Bobonaro 552 (M=373e F=149) 

RAEOA 394 (M=242 e F=152), 

emissão da Bilhete de Identidade são 

76,254 (M=44,935 e F=31,319) e 

Registo Criminal são 21,941 

(M=14,204 F=7,737)  

Redução de número de pessoas não 

registadas no territorio nacional, 

permitindo com o seu registo, proceder a 

atividades diversas que requerem 

personalidade juridica, bem como 

contribuir para a estatística nacional do 

país. 

  Indicador da Atividade 3921802.0.0: 

Nr.de emissão de actos notariais no 

âmbito de legalização/escrituras, 

autenticação e Procuração. Meta: 

45.349 documentos dos serviços dos 

Registos e Notariado foram 

produzidos e admitidos 

Redução de número de pessoas não 

registadas no territorio nacional, 

permitindo com o seu registo, proceder a 

atividades diversas que requerem 

personalidade juridica, bem como 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

15.000 escrituras, 25.000 documentos 

autenticados e 6.000 procurações. 

contribuir para a estatística nacional do 

país. 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indicador de Outcome 980.0.9.0.8:   2 funcionários do ministério da justiça 

participaram num seminário com o 

tema hamutuk prevene no responde ba 

kazu violensia baseia-se ba Jeneru A 

agência organizadora é a ALFELA 

Timor-Leste, este programa faz parte 

da formação que está programada na 

Plano Acção Nacional. Este seminário 

foi realizado no dia 28 de setembro de 

2022, em Díli, Participantes de Órgãos 

Governamentais, ONGs e Estudantes 

de várias Universidades de Díli, 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
64,6% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
38,9% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Isolino Marques 

Tuesday 18th of 

October 2022 

03:53:09 PM 

Isolino Marques 

Tuesday 18th of 

October 2022 

03:53:42 PM 

Salvador da Costa 

Fernandes 

Tuesday 18th of 

October 2022 

04:13:30 PM 
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14. B6: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B6: Ministério da Administração 

Estatal     
39,723,731 63,600,000 26,676,227 129,999,958 97,788,768 75.2% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
9,496,016 - 1,716,227 11,212,243 6,218,913 55.5% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
26,516 - - 26,516 11,375 42.9% 

025: Descentralização 

Administrativa e Poder local 
30,201,199 63,600,000 24,960,000 118,761,199 91,558,480 77.1% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

B6: Ministério da Administração 

Estatal (MAE) 
        69,600,000 69,600,000 

025: Descentralização 

Administrativa e Poder local 
        69,600,000 69,600,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

025 Descentralização Administrativa e Poder local 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa 

e do poder local 

  Indicador de Outcome 025.0.0.0.0: Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa 

  Indicador da Atividade 0250101.0.0: 

1). % de implementação do PNDS 

atingida;  

2). % de implementação do PDIM 

atingida;  

3). % de implementação do PNDS 

atingida;  

4). % PMOPA implementado;  

5).Número de aldeias em que o 

PMOHA é implementado;  

6). % de execução de outros serviços 

determinados pelo Ministro. 

1. Progresso dos projetos da comunidade a nível de sucos 

foram monitorizados e avaliados como das seguintes fases:  

• Foi avaliado e monitorizado em 152 sucos aos 173 

projetos de atividade do PNDS Reguler do Fase 1 ciclo 3, 

o progresso tendo atingido 89.79%;  

• Fase 2 ciclo 3, em 101 sucos do total de 126 projeto, o 

progresso tendo atingido atingingido 94.68%;  

• Fase 3 ciclo 3, em 202 sucos, do total de 246 projetos e o 

progresso tendo atingido 46.94%;  

• Fase I ciclo 4, em 149 Sucos do total de 101 projetos e o 

progresso tendo atingido 10%;  

• Fase II ciclo 4, atraves fundo RKRE em 101 sucos aos 

87 projetos, o progresso tendo atingido 14.74%; 

• Fase III ciclo 4 em 204 sucos, está em fase do prosesso 

de aprovisionamento e mobilização de trabalhadores a 

nivel de suco; 

• Implementação 146 Cede 202 sucos na primeira fase e o 

progresso foi atingido de 94.85%; 

• Rehabilitação de 88 Sede de Sucos na segunda fase do 

total de 88 projetos, o progresso físico tendo atingido 

72.40%; 

• Rehabilitação de 161 Sede de Sucos na terceira fase está 

em fase do prosesso de aprovisionamento e Mobilização 

trabalhadores a nivel de suco; 

• Implementação Programa “Uma Kbi’it Laek” na 

primeira fase em 424 sucos, o progresso do tendo atingido 

88.53% (805 casas de UKL inaugurado pelo membro do 

governo e entregou para os beneficiários); 

• Finalizar as construções de 30 projetos do jardim 

infantile e o progresso tendo atingido 100%. 

A atividade de 

DGDR é 

desenvolver, 

promover e garantir 

as condições 

socioeconômicas e 

de governança local 

por meio do 

desenvolvimento do 

programa de 

PMOHA em todo o 

território que 

beneficiam 

diretamente aos 

comunidades 

através deste 

programa. 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

2. Implementação do Projeto de PDIM em 12 Municípios, 

o progresso foi atingiu de 14.17 % 

3. Progresso dos projetos da comunidade a nível de sucos 

foram monitorizados e avaliados como das seguintes fases:  

• Foi avaliado e monitorizado em 152 sucos aos 173 

projetos de atividade do PNDS Reguler do Fase 1 ciclo 3, 

o progresso tendo atingido 89.79%;  

• Fase 2 ciclo 3, em 101 sucos do total de 126 projeto, o 

progresso tendo atingido atingingido 94.68%;  

• Fase 3 ciclo 3, em 202 sucos, do total de 246 projetos e o 

progresso tendo atingido 46.94%;  

• Fase I ciclo 4, em 149 Sucos do total de 101 projetos e o 

progresso tendo atingido 10%;  

• Fase II ciclo 4, atraves fundo RKRE em 101 sucos aos 

87 projetos, o progresso tendo atingido 14.74%; 

• Fase III ciclo 4 em 204 sucos, está em fase do prosesso 

de aprovisionamento e mobilização de trabalhadores a 

nivel de suco; 

• Implementação 146 Cede 202 sucos na primeira fase e o 

progresso foi atingido de 94.85%; 

• Rehabilitação de 88 Sede de Sucos na segunda fase do 

total de 88 projetos, o progresso físico tendo atingido 

72.40%; 

• Rehabilitação de 161 Sede de Sucos na terceira fase está 

em fase do prosesso de aprovisionamento e Mobilização 

trabalhadores a nivel de suco; 

• Implementação Programa “Uma Kbi’it Laek” na 

primeira fase em 424 sucos, o progresso do tendo atingido 

88.53% (805 casas de UKL inaugurado pelo membro do 

governo e entregou para os beneficiários); 

• Finalizar as construções de 30 projetos do jardim 

infantile e o progresso tendo atingido 100%. 

4. PMOPA já concluiu 100% da sua implementação;  

5. 6 Aldeias em que o PMOHA foram implementados, 

principalmente (Aldeia Hi, Aldeia Samalari, Aldeia 

Malilait, Aldeia Maubise Vila, Aldeia Sabuli e Aldeia 

Buibau); 

6) 40% de execução de outros serviços determinados pelo 

Ministro, principalmente considerado o despacho de 

delegação e Autorizasão pelo S. E. Ministru MAE , Para 

DGDR Como Coordenador para equipa preparativo visita 

de Trabalho de S.E. Primeiro Ministro do VIII Governo 

Constituisional Sr. General Taur Matan Ruak com 

Autoridade Local e comunitario de 11 Munisipios 

incluindo RAEOA-ZEEMS e Atauro. 

  Indicador da Atividade 0250102.0.0: 

1) # de Sucos que recebem por 

transferência, subsídios operacionais;  

2) # de Sucos que recebem por 

transferência, subsídios para 

infraestruturas;  

3) # de projetos de construção de 

infraestruturas básicas concluídos;  

4) # de Sede de Sucos construídos;  

5) # de casas para pessoas vulneráveis 

construídas; 

6) # de projetos de água portável 

construídos;  

7) % progresso dos projetos da 

comunidade a nível de suco são 

monitorizados e avaliados; 

8) % dos subsídios atribuídos aos 

Sucos monitorizados;  

9) % de despesas operacionais 

1. 452 Sucos que receberam os subsídios operacionais. 

2. 452 Sucos que receberam os subsídios infraestruturas 

para a implementação de atividades como; UKL, RSS, 

Faze III ciclo 4 e Água Potável. 

3. 235 projetos está em fase Implementação. 

4. 160 projetos do Rehabilitação dos sucos já em fase de 

Implementação.  

5. 748 (4.22 %) casas para pessoas vulneráveis já 

implementado;  

6. 149 projetos de Agua potavel está em fase da 

implementação  

7. 70 % Progresso dos projetos da comunidade a nível de 

sucos foram monitorizados e avaliados.  

8. 70% gastos subsidio de Sucos monitorizados. 

9. 98% dos gastos de subsídios operacionais, 

monitorizados. 

10. 100% (desagregada por Homens 70% e Mulheres 

30%) das comunidades que participaram na atividade do 

PNDS a nivel de Suco; 

O programa do 

PNDS está 

diretamente 

impulsiona o 

desenvolvimento 

dos sucos que 

beneficiam aos 

comunidades de 

todo território de 

Timor Leste, 

particularmente no 

desenvolvimento do 

setor das 

infraestruturas 

básicas (tevem o 

acesso á água 

potável, estradas, 

pontes, cassas e 

etc), a fim de 
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monitorizadas;  

10) % de participação das 

comunidades (desagregação por sexo e 

por pessoas portadoras de deficiência); 

11) # de equipamentos adquiridos e 

distribuídos;  

12) # de funcionários casuais 

contratados;  

13) # de funcionários casuais que 

recebem capacitação (n.º de 

participantes do sexo feminino, 

masculino e pessoas portadoras de 

deficiência);  

14) # de novos escritórios do PNDS 

construídos;  

15) #de EJS e de membros das 

Comunidades capacitados;  

16) # de trabalhadores empregados no 

Projeto PNDS;  

17) # de entidades do setor privado 

envolvidas no PNDS;  

18) # de beneficiários do Projetos 

PNDS. 

11. 4 equipamentos foram adquiridos e distribuídos. 

12. Do total de 392 (desagregado por Homens 329 e 

Mulheres 63) dos funcionários casuais a nível Nasional e 

Municipios, foram empregadas e continua realizar o 

prolongamento dos contratos; 

13. 392 pessoas (desagregado por Homens 329 e Mulheres 

63) de funcionário casuais já foram capacitados em 13 

Municípios e RAEOA, principalmente nas áreas como: 

• Treinamento de resiclazem aos treinadores (ToT) sobre 

revisão manual da implementação, formatos de finanças e 

relatorio financas. Os participantes são; Contabilista 

Nacional, Municípios e RAEOA, FST Finança-

PARTISIPA e Facilitadores de Finanças do Postos 

administrativo; 

• Treinamento sobre sistema de gestão informática. Os 

participantes; Oficial MIS de 12 Municipios e RAEOA; 

• Treinamento sobre TCS (Technical Construction 

Standard) e QC (quality Control). Os participantes são, 

Engenheiro Nasional, 12 Municipio e RAEOA; e  

• Treinamento sobre UKL Plus.  

14. Construção adicional de novo escritório do PNDS está 

em fase de consultação. 

15. Do total de 4,774 da EJS e membros comunidades 

foram capacitados, sobre Matadalan Uma Kbi'it Laek 

(UKL). 

16. 70.000 do Trabalhadores empregado no Projeto PNDS. 

17. 94 setores privados envolve iha projeito PNDS. 

18. 100.000 Chefes de Famílias são Beneficiarios do 

projeto de PNDS. 

reduzir a pobreza 

nas comunidades 

locais e rurais. 

  Indicador da Atividade 0250104.0.0: 

1). # de contratos celebrados entre 

municípios e as empresas 

implementadoras de projetos PDIM; 

2). % de pagamentos associados a 

projetos PDIM de 2022 realizados;  

3). # de listas de Programas de 

Investimento Municipal (PIM) 

elaboradas e submetidas ao Ministro da 

tutela (MAE) para o ano 2023;  

4). # de empresas classificadas por 

categoria (A e B) qualificadas em 

resultado de processos de pré-

qualificação, para projetos PDIM de 

2023 conduzidos e concluídos nos 12 

municípios;  

5). # de formações e de ações de 

disseminação sobre o quadro legal do 

PDIM e número de participantes 

nessas formacões e ações de 

disseminação (número de participantes 

do sexo femininom masculino e 

pessoas portadoras de deficiência);  

6). # de atividades do Programa Mão 

de Obra (PMOPA) implementadas nos 

Postos Administrativos. 

1) 50 projetos de PDIM de 2021, Estão implementados em 

12 Municípios; 

2) 99% dos projetos de PDIM de 2021 receberam o 

pagamento de adiantamentu; 

3) 63 Projetos Investimento Municipal (PIM) 2023 

elaborado e submetido ao Ministro do MAE; 

4) A realizar no proximo mes de novembro 2022  

5) 6 formações foram realizadas em (12 Municipios) do 

total de 588 participantes ( Mulheres : 67 e homens: 521); 

6) 3,510 atividades do Programa Mão de Obra (PMOPA) 

implementadas nos 62 Postos Administrativos do total de 

7189 trabalhadores (desagregado pela homens: 43,417 e 

muilheres: 26,772).  

A atividade de 

PDIM é 

desenvolver, 

promover e garantir 

as condições 

socioeconômicas e 

de governança local 

por meio do 

desenvolvimento o 

programa de 

PMOPA 

implementada em 

62 do Postos 

Administrativos 

com intuito criar 

um enorme 

quantidade do 

campo de trabalho 

aos comunidades a 

nível local. 

  Indicador da Atividade 0250202.0.0: 

1) Número de Sucos que recebem o 

Fundo de Administração dos Sucos e 

dos incentivos destinados aos membros 

de Conselhos de Sucos e PAAS 

(desagregação por sexo de por pessoas 

portadoras de deficiência);  

2). Número de Sucos que recebem 

fundos obrigatórios para o pagamento 

1) O orçamento não está mencionado deste primeiro 

indicador; 

2) 434 de Sucos que recebem fundos obrigatórios para o 

pagamento de Salários e Venciomento, Merenda Escolar e 

Fundos de Apoio para os Postos Administrativos; 

3) 95% do Manual de Gestão de frota esta em fase de 

elaboracao; 

4) Estudo sobre a alteracão DL No 3/2016 sobre Execução 

do Orcamento Municipal, a realizar no próximo trimestre; 

A atividade de 

DNFM é apoiar os 

fundos obrigatórios 

para o pagamento 

de Salários e 

Venciomento, 

Merenda Escolar e 

Fundos de Apoio 

para os Postos 
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de Salários e Venciomento, Merenda 

Escolar e Fundos de Apoio para os 

Postos Administrativos;  

3). % de municípios que dispõem de 

Manuais Gestão do Património 

Municipal  

4). % do estudo sobre a alteracão DL 

No 3/2016 sobre Execução do 

Orcamento Municipal concluído; 

5). Número de participantes em 

formações nas áreas de planeamento, 

gestão financeira e patrimonial, 

(desagregação por sexo de por pessoas 

portadoras de deficiência); 

6) % do esboço dos planos e 

orçamentos por programas concluídos 

nos 12 municipios;  

7). Número de formadores recrutados. 

5) Formações na área de planeamento, gestão financeira e 

patrimonial, a realizar no próximo trimestre; 

6) 100% um workshop sobre assistencia tecnica de 

planeamento, relatorio de execucao orcamento de 2022, 

assistencia tecnica GOP e assistencia tecnica propostra 

OGE 2023 finalizado do total de 480 participantes 

(desagregado por 400 Homens e 79 Mulheres, 1 portador 

de deficiencia). 

7) 7 pessoas foram recrutados. 

Administrativos e 

até aos sucos que já 

foram identificadas; 

510 

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.1.a: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
84,8% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
56,1% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Olavia Ola  

Marques 

Monday 10th of 

October 2022 

02:44:31 PM 

Agostinho  da 

Costa 

Tuesday 11th of 

October 2022 

09:43:36 AM 

Miguel Pereira de 

Carvalho 

Wednesday 19th 

of October 2022 

04:35:27 PM 
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15. B7: MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B7: Ministério da Saúde 52,181,675 - - 52,181,675 32,753,676 62.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
8,548,068 - (328,500) 8,219,568 3,139,104 38.2% 

805: Saúde 43,631,607 - 328,500 43,960,107 29,614,571 67.4% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
2,000 - - 2,000 - 0.0% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

B7: Ministério da Saúde (MS)         68,110 68,110 

805: Saúde         68,110 68,110 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 
RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de 

recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição 

equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48) 

  Indikador Outcome 805.0.0.0.1: Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste 

  Indikador Atividade 8052101.0.1: 1) Progresso 

do plano de trabalho da saude, 2) Plano de força 

de trabalho implementado (Alvo/Metas PRE 

#36) 

1). Total Extensaun Kontratadu; 

Total 1019 pesoas; Kontratu foun 74 

pesoas; Resignaan 17 pesoas; Pasa 

ba permanente 28 pesoas; Total 

kontratadu ne’ebé existe husi fundu 

Covid: 1048 Pesoas; Kontratu 

Regular hamutuk 238 pesoas, Pasa 

ba permanente : 7 pesoas; Kontratu 

konrdenador Nutrisaun 63 pesoas; 

Kontratu Rejistu Saúde Electronika 

Timor-Leste (RSETL) 74 pesoas.  

Progresso do plano de trabalho da 

saude,  

2). Regime jeral total 1.262 ps (F= 

398 ps no M= 864 ps) Regime jeral 

total 4.183ps (F= 2.214 ps no M= 

1.969 ps) Plano de força de trabalho 

implementado  

Proresu no plano Trabanlho 

nebe implementa 

  Indikador Atividade 8052104.0.0: 1) Bolsa de 

saúde em curso recebeu apoio financeiro do 

Governo, 2) 2 visitas realizadas aos bolsistas 

1). 242 pessoas ho detalho mak 

hanesan: Medicina Espesialista 

Sirurjia 2 ps; Medicina Espesialista 

Anesthesia 2 ps; Medicina 

Espesialista Onkolojia 1 ps; 

Medicina Dentaria 56 ps; 

Licensiatura Parteira 2 ps; Diploma 

III Parteira Klase Pos Laboral 90 ps; 

Diploma III Enfermagem Klase Pos 

89 pesoas 

Bolseirus Medisina Dentaria nain 

ne'en (6) mak gradua  

Apoio ne oferese husi governo 

fo bolsa ba Medico, parteira no 

ermafmagem atu nune bele 

responde ba problema Saude 

iha Timor Laran e bel koloka ba 

Facilidade saude hotu atu nune 

facilidade Saude prinense 

kriteria ba prontidaun facilidade 

Saude 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 
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  Indikador Outcome 805.0.1.0.0: Visitas ambulatoriais per capita por ano 

  Indikador Atividade 8052601.0.0: Mantém ou 

reduz casos indígenas de malária em Timor-

Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos/CFR 

para Dengue 

1). 100% taxa examinasaun ba teste 

parasitologia 

2). Total Kazu dengue 5507 

Ema hotu2 ho sintomas isin 

manas, be doko, ulun moras 

nss, tenke halo teste parasilojia 

ba Malaria iha Fasilidade Saude 

inklui iha clinika privadu 

  Indikador Atividade 8052602.0.0: 1) % de 

detecção de casos, 2) % sucesso tratamento de 

tuberculose 

92%, 387 kazu bakteriolojikal 

konfirmadu ne'ebe rejistradu hetan 

susesu tratamentu ( kura no 

kompletu tratamentu) 

Ministerio Saude iha esforsu 

boot atu redusou hamenus 

moras TBC iha rai laran liu husi 

halao promosaun Saude ba 

comunidade atu moris Higene 

no Saudavel 

  Indikador Atividade 8052603.0.0: Novas 

infecções pelo HIV por sexo e idade 

119 novos casos diagnosticados de 

HIV 

119 novos casos diagnosticados de 

HIV em Janeiru ate Setembru,2022 

Menus de 15 anos :0 Idade mais 16 

anus :84 pessos Cumulativos kazu 

HIV comesa 2003-June,2022: 1696 

casos 

Inan isin rua nebe ba konsulta 

K1 obrigatorio test moras HIV, 

ema nebe sente moras iha parte 

sensitivo ba tes STI no ema 

nebe halo atestadu medico tes 

mos moras HIV 

  Indikador Atividade 8052701.0.0: Vitamina A e 

cobertura de comprimidos de desparasitação, % 

das crianças com <59 meses cobertos pela 

atividade de controle de peso, % Crianças de 6 a 

59 meses recebendo tratamento para Desnutrição 

Aguda Grave 

1).Vit A 95% 

2).Todan menus 3% 

3).Aguda Grave 3% 

Ultrapasa target Kobertura 

Vitamina A 

Todan menus nebe sei mantein 

no Aguda grave sei mantein 

  Indikador Atividade 8052801.0.0: 1) Família 

chegou ao programa de saúde da família e se 

agrupou em diferentes categorias de saúde, 2) 

Aumento em 16% do OGE Ministerio Saude 

destinado a programas de Saúde na Família, 

Saúde Escolar e Saúde no Trabalho, 3) Plano de 

força de trabalho implementado, 4) Recursos 

adquiridos para programas de Saúde na Família, 

Saúde Escolar e Saúde no Trabalho 

(Alvo/TargetPRE#36) 

1). No. decasa Visitadas: 17504, no. 

de famila visitadas: 23586,no.de 

populasaun Dispensariza: 90611, 

Familia visitadas no Domisilio e que 

saoevidentemente saudaveis 4159, 

Pessoal Visitadas ao Domicilio e que 

aprezentam risco de contrarem 

doencas 74149, Pesoas Visitadas ao 

domicilio e que se encontram 

doentes 6844. 

Goberno liu husi Ministerio 

Saude halao Program Saude na 

Familia atu comunidade sira 

bele hetan atendementu maske 

sira labele asesu ba Facilidade 

Saude e halo Saude besik ba iha 

comunidade 

  Indikador Atividade 8052805.0.0: Pessoas com 

deficiência receberam programa cuidados de 

saúde da família 

Numeru de Pesoas visitadas ao 

Domicilio e com Difisiensia Fisica 

ao mental 5459 

Ho programa Saude na Familia 

ema hotu2 inklui ema difisiente 

fisiku no mental hetan 

tratamentu kuidadu saude 

primaria 

  Indikador Atividade 8052806.0.0: Aldeia 

Declarada ALFA, 50% da instalação 

implementam a gestão de resíduos de acordo 

com as normas nacionais 

73% Total facilidade Saude nebe 

asesu ba be'e no Actividade 

ALFA iha iha Suco, Aldeia 

(Dili, Ermera, Covalima, 

Manatuto, Baucau, Viqueque) 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de 

mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde 

secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade 

  Indikador Outcome 805.0.2.0.0: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir 

encaminhamento médico no extrangeiros 

  Indikador Atividade 8053303.0.2: 1) Taxa de 

mortalidade líquida de pacientes de referência no 

exterior, 2) Transferência de pacientes no 

estrangeiros, 3) (# de contratos terceirizados, 4) 

# de pacientes tratados em serviços de saúde 

terceirizados, 5) Redução do # de óbitos em 

pacientes tratados em serviços de saúde, 6) # de 

funcionários a trabalhar em serviços de saúde 

terceirizados (Alvo/Target #PRE 40)) 

211 pasiente refere ba estrangeiro 

(f=121 M= 90) sirurgia=35 ps; 

Encologia = 80 ps; Cardiologia 33 

ps; no Urologia 9. 7 ps mak mate 

husi 157 ps  

husi pasiente nebe tranfere ba 

rai liu nain 7 mak mate iha 

fulan Jan-Setembru 2022 

  Indikador Atividade 8053501.0.0: 1) Resultados 

de exames laboratoriais disponíveis em 24 horas, 

2) % de taxa laboratorial no hospital 

100% Resultadu de examne 

laboratorium sempre disponivel 

24 horas 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 
RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.0: Procedimentos de saúde totalmente implementados 

Indikador Atividade 5100223.0.3: 1) % serviços 

de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem 

água limpa e eletricidade, 2) 0% dos ativos são 

codificados e o inventário é atualizado 

regularmente; 3) % do transporte regular 

funciona bem 

1). 70 % 

2). 0% 

3). 100% 

Agua e saniamanetu , transporte 

iha facilidade saude hotu lao 

diak no sufisiente halao 

atendementu ba comunidade ho 

iha Timor laran 

Indikador Atividade 5100801.0.0: % Profissional 

de saúde registrado 

100% 

Liu 100% Profissional de saúde mak 

registrado. 

Numero absoluta Profesional saude 

ne'ebe regisu hamutuk 1,838 pesoas 

ho detalho mak hanesan  

(Mediku Especialista 12, Mediku 

Geral 216, Medika Dentista 4, 

Emfermeiro/a 745, Emfermeiro/a 

dental 33, Parteira 336, Saude 

Publika 246 Tekniku Aliadus 243 no 

Apoteker 3. 

Liu 100% Profissional de saúde 

mak registrado. 

Numero absoluta Profesional 

saude ne'ebe regisu hamutuk 

1,838 pesoas ho detalho mak 

hanesan  

(Mediku Especialista 12, 

Mediku Geral 216, Medika 

Dentista 4, Emfermeiro/a 745, 

Emfermeiro/a dental 33, 

Parteira 336, Saude Publika 246 

Tekniku Aliadus 243 no 

Apoteker 3. 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo obrigações 71,9%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 42,7%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Esperanca  da 

Conceicao  Soares 

Wednesday 19th 

of October 2022 

04:34:05 PM 

Maria  Natalia 

Wednesday 19th 

of October 2022 

04:40:21 PM 

Narciso   

Fernandes 

Wednesday 19th 

of October 2022 

05:32:08 PM 
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16. B8: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B8: Ministério da Educação, 

Juventude e Desporto 
83,191,768 1 10,482,139 93,673,908 53,087,851 56.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
7,220,129 - 7,781,999 15,002,128 4,727,609 31.5% 

979: Educação e Formação 75,926,639 1 2,700,140 78,626,780 48,353,922 61.5% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
45,000 - - 45,000 6,320 14.0% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

B8: Ministério da Educação, 

Juventude e Desporto Excluindo 

(MEJD) 

  859,713     623,433 1,483,146 

979: Educação e Formação   859,713     623,433 1,483,146 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

979 Educação e Formação 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 

idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indicador de Outcome 979.0.0.0.3: Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos 

  Indicador da Atividade 

9793903.0.1: Professores em 

Regime de Contrato que têm 

acesso ao Curso de Bacharelato 

Conclusão da Graduação para 2576 Finalistas do Curso de 

Bacharelato: 

491 finalistas em Díli (Aileu, Liquiçá, Manatuto e Díli); 

439 finalistas em Baucau (Baucau, Lautém e Viqueque); 

661 finalistas em Ainaro (Ainaro, Covalima e Manufahi); 

375 finalistas em Ermera;  

428 finalistas em Bobonaro; 

182 finalistas de RAEOA.  

Concluído o Acordo de Cooperação entre a UNTL, MEJD 

e MESCC para a continuação de estudos para 1275 

Professores Permanentes do Ensino Básico. 

impacto social ao 

comunida os criancas 

acesso a educacao com 

Qualidade. 

  Indicador da Atividade 

9793904.0.2: implementação do 

programa de orientação aos 

professores formados 

85% de Atividades de Monitorização e Avaliação 

realizadas: 

- 142 Professores dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

que frequentaram Cursos de Formação nas áreas de Saúde 

Escolar, nos Municípios de Ermera e Manufahi; 

- 141 Professores dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

que frequentaram Curso de Formação na área de Ciências 

Naturais e Sociais, nos Municípios de Aileu e Ermera;  

- 187 Professores do Ensino Básico, de 8 Escolas dos 

Municípios de Ainaro, Covalima, Ermera, Liquiçá e 

Manufahi; 

 - 180 Professores das disciplinas de Sociologia, Cidadania 

e Desenvolvimento Social, História e Geografia do Ensino 

Secundário Geral, cuja formação se realizou no 

INFORDEPE (em Díli) e nos 3 Polos do INFORDEPE - 

Baucau, Same e Malina; 

- 144 Professores da disciplina de Educação Artística do 

Garantir a qalidade do 

ensino de aprendizagem 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 63 

 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

3.º Ciclo do Ensino Básico, cuja formação se realizou nos 

Municípios de Aileu, Baucau, Bobonaro, Ermera, 

Manatuto, Manufahi e Viqueque. 

Realizado Estudo sobre o uso da Língua Portuguesa no 

processo de ensino-arendizagem nos 1.º e 2.º Ciclos do 

Ensino Básico, nos Municípios de: 

- Aileu, Ermera, Liquiçá e Manatuto (1.ª fase - 26 

Professores de 18 Escolas);  

- Baucau, Lautém e Manufahi (2.ª fase - 26 Professores de 

18 Escolas);  

- Ainaro, Covalima e Bobonaro (3.ª fase - 25 Professores 

de 18 Escolas) 

[O Relatório está em elaboração e o Seminário de 

apresentação do Estudo irá realizar-se no mês de outubro]. 

Observação da sala de aula e levantamento de dados de 

675 Professores do Curso de Língua Portuguesa - Nível 

A2 de 7 Municípios: 

Baucau: 75 Professores de 2 Escolas; 

Viqueque: 147 Professores de 4 Escolas; 

Manatuto: 89 Professores de 2 Escolas; 

Lautém: 70 Professores de 2 Escolas; 

Liquiçá: 185 Professores de 4 Escolas;  

Bobonaro: 74 Professores de 2 Escolas; 

Covalima: 82 Professores de 2 Escolas. 

RAEOA: 194 professores de 4 escolas; 

Observacao e Acompanhamento na sala de aulas das 

disciplinas de Sociologia do 11º ano do ESG nas 15 

escolas e 20 professores nos Municipios de Bobonaro, 

Covalima,Ermera, Liquica, Manatuto, Manufahi e 

RAEOA.  

  Indicador da Atividade 

9793905.0.0: Professores da 

Educação Pré-Escolar que obtêm 

formação em áreas relevantes 

(cognitivos, socio-emocionais, 

linguísticos e psico-motores) 

Formacao dos professores no total de 495 professores nos 

municipios seguites: 108 Professores da EPE e EB, do 

município de Ermera, recebem 8 horas de formação de 

Língua Tétum, Gestão da Sala de Aula, Plano de Lição e 

Guia do Professor; 

81 Professores da EPE e EB, do município de Ermera, 

recebem 10 horas de formação sobre Saúde Escolar; 

68 Professores da EPE e EB, dos municípios de Ermera e 

Liquiçá, recebem 10 horas de formação sobre Biblioteca 

Móvel Escolar; 

55 Professores da EPE e EB, do município de Manufahi, 

recebem 12 horas de formação sobre Saúde Escolar; 

183 Professores da EPE, dos Municípios de Covalima, 

Liquiçá, Manatuto, RAEOA e Viqueque, recebem 40 

horas de formação sobre conteúdos do Desenvolvimento 

das Crianças. 

impacto aos professres 

pre-escolar obter a siencia 

e possao tranferir aos 

alunos no 

ensinoaprendizagem 

  Indicador da Atividade 

9794003.0.0: Aulas escolares 

construídos 

29 escolas de pre-escolar com 59 salas de aulas em 

andamento  

Dar impacto economia ao 

comunidade, criancas das 

populacoes acesso a 

educacao. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 

educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indicador de Outcome 979.0.1.0.0: Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças 

  Indicador da Atividade 

9793415.0.1: Professores do 

ESG que recebem formação no 

sentido de melhorarem os seus 

conhecimentos em áreas 

específicas, tais como BIO, FIS, 

QUI e EMQ 

2.128 Professores dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

receberam formação: 

- 114 Dirigentes Escolares (Diretores de EBC, 

Coordenadores de EBF, Inspetores e Professoras 

Potenciais), dos municípios de Baucau, Díli, Manatuto e 

Liquiçá recebem 16 horas de formação sobre gestão e 

liderança escolar, pedagogia, educação inclusiva, Grupo 

de Trabalho dos Professores e Tecnologias de Informação 

e Comunicação; 

- 1.143 Professores dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, 

Melhoramento o 

conhecimentos dos 

profesores para 

transferencias a siencias 

aos alunos co qualidade. 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

dos municípios de Ainaro, Aileu, Manufahi, Lautém, 

Manatuto, Liquiçá, Ermera, RAEOA, Baucau e Bobonaro 

recebem 40 horas de formação no âmbito das 

competências técnico-científicas das disciplinas de 

Matemática e Ciências Físico-Naturais; 

- 2 Formadores Nacionais ministraram 40 horas de 

formação sobre os conteúdos curriculares da disciplina de 

Ciências Sociais do 2.º Ciclo do Ensino Básico a 19 

Formadores Municipais, no INFORDEPE, em Díli; 

- 480 Professores dos Municípios de Ainaro, Covalima, 

Liquiçá, Manufahi e Ermera receberam 40 horas de 

formação sobre os conteúdos curriculares da disciplina de 

Ciências Sociais do 2.º Ciclo do Ensino Básico; 

- 306 Líderes de Escola participaram na formação no 

âmbito do Programa ALMA - aconselhamento dos 

Professores para implementação do currículo nacional de 

base [Atividade financiada pelo Parceiro de Cooperação 

DFAT - Embaixada da Austrália/PHD Educação TL]; 

- 53 Formadores Nacionais de Língua Portuguesa 

receberam 40 horas de formação no âmbito da literatura 

infantojuvenil (Ação de Formação dinamizada pelo 

Projeto PROCULTURA]; 

- 64 Formadores Nacionais de Língua Portuguesa 

(incluindo os 11 Mestres) receberam 20 horas de formação 

no âmbito da didática e metodologia de ensino da Língua 

Portuguesa; 

- 71 Formadores ministraram 60 horas de formação do 

Curso de Língua Portuguesa - Nível A2 a 3259 

Professores de todos os níveis de ensino nos 65 Postos 

Administrativos [Projeto PRO-Português, implementado 

com o apoio do Parceiro de Cooperação Camões, I.P. e 

financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Capital 

Humano. 

  Indicador da Atividade 

9793502.0.1: Escolas básicas 

Salas de aula construídas 

148 escolas EB com 547 salas de aulas em processo de 

construcao e reabilitacao.  

impacto economico ao 

comunidade e os alunos 

acesso sala de aula. 

  Indicador da Atividade 

9793603.0.0: Alunos das escolas 

públicas que recebem concessões 

escolares 

Beneficiarios 240.276 alunos Impacto economia e 

rendementos os produtos 

local da comunidade 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 

secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 

ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indicador de Outcome 979.0.2.0.0: Bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao 

longo de 5 anos % de alunos aprovados 

  Indicador da Atividade 

9793301.0.0: Alunos de Centro 

de aprendizagem e formação 

escolar de CAFÉ implementados 

1.759 do ESG impacto ao comunidade, 

cada familia possoem 

comunicar lingua 

portuguesa com as 

falimias em casa. 

510  Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.0.j: Plano estratégico aprovado 

Indicador da Atividade 

5100108.0.t: Novas políticas, 

incluindo o uso de TIC no ensino 

e aprendizagem desenvolvidos 

Orientacao politica para exedcucao programa e orcamento 

baseando nos resultados. Implementacao ICT nos 

Municipios de Dili, Baucau Bobonaro, estabelecimento 

escola iha uma ( hom scholing), Subcidio aos melhores 

alunos segundo siclo 6ano, terceiro siclo 9ano, secundario 

12ano melhor alunos ESG/ESTV. 

Dar acesso internete aos 

alunos e professores e a 

comunidade no tereno. 

Indicador da Atividade 

5100302.0.1: Diretrizes para o 

estabeleciemnto de parcerias 

75% realizado um encontro de ACETL com os pareiros do 

desenvolvimento para atualizar os servicos de cooperação 

Ministerio. Coordenacao com os parceiros, indintificar 

areas prductivas e estrategicos como que posibilita todos 

Dar acesso informassao 

dos parceiros, como 

Timor Leste adere a 

ASEAN. Impacto aos 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

com os parceiros de 

desenvolvimento 

os preparativos necessarios que contriboam e justificam 

com todas segurancas a nossa adesao a ASEAN.  

comunidade posam 

partilhar economia ao 

mercado livre. 

Indicador da Atividade 

5100309.0.1: Acordos de 

cooperação e intercâmbios de 

estudantes e professores nos 

países membros da SEAMEO e 

da CPLP 

Competicao online da siencias de mamatica pelo alunos, 

Timor-Leste, Indonesia, Malasia eSingapura.Conosultacao 

Simeira nacional de consultacao a transformacao da 

educacao. Gabinte Ministro 10 pessoas participam na 

formacao e capacitacao dos funcionarios do gabinete 

protocolo cominicacao e cooperacao. 

Competicao siencia de 

Matematica  

 dos alunos entre Timor-

Leste, Indonesia, Malasia 

eSingapura. Motivacao 

para aprender a siencia de 

pensar critico, creativo e 

dar solucao. 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 
60,8% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
36,9% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Antonio  de  Jesus 

Monday 17th of 

October 2022 

04:25:52 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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17. B9: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DESPORTO (SEJD) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

B9: Secretaria de Estado da 

Juventude e Desporto 
6,933,318 - () 6,933,318 3,863,473 55.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,351,216 - () 2,351,216 1,135,677 48.3% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
4,582,102 - - 4,582,102 2,727,796 59.5% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

B9: Secretaria de Estado 

Juventude e Desporto (SEJD) 
        350,000 350,000 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
        350,000 350,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 
MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos 

desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na 
sociedade civil  

  Indikador Outcome 980.0.5.0.2: jovem cívico, saudável, criativo, produtivo e competitivo 
  Indikador Atividade 9800403.0.1: # 

Gestor da CRAM e Sub-CRAM, # 
comissario da CRAM e Sub-CRAM, 
# reuniāo ordinario e extra-ordinario, 
# fiscalização OAM, # parecer para 
registo OAM, # dialogo com OAM e 
comunidade, % Estabelece base de 
dados à OAM, # Organização das 
Artes Marsiais participa na formação 
liderança # produto legislativa 
necessaria para regularização das 
Artes Marsiais, # Organização das 
Artes Marsiais participa na 
sensibilização pacote legislasção 
artes marsiais , # marsialistas 
participa na sensibilização pacote 
legislasção artes marsiais, # 
Comunidades participa na 
sensibilização pacote legislasção 
artes marsiais 

12.(1).1 (2).1 (3). 2 
(4) 1 (5).1 (6). 2 (7) 2 
(8) 

Osan Salario fulan Maio-Agostu ba staff Sekretariadu 
KRAM Nacional no Sub KRAM 10 Munisipiu inklui 
RAEOA 
Insentivu Reuniaun Reguler fulan Maio-Agostu ba sub 
KRAM 11 Munisipiu no RAEOA 
Aktividade Deziminasaun Lei nu.5/2017 no 2 Directiva 
KRAM iha Nacional no Municipio 11 inklui RAEOA 
Fiskalizasaun ba fatin treinamentu organizasaun Arte 
Marsiais 12 Municipiu no RAEOA (588 centrus, Clubus 
no Eskola) 
Formasaun ba organizasaun Arte Marsiais konaba ( 
Gestaun Emosaun, Spisikologia no Edukasaun Sivika ) 
Formasaun Sistema Informasaun Organizasaun Arte 
Marsiais ba Organizasaun Arte Marsiais ne'ebe hamahon 
a'an iha FESTIL ( PSHT, KORKA, IKS-PTL, 
PADJADJARAN, PERISAI DIRI no SERULING 
DEWATA ) 
Reabertura aktividade organizasaun Arte Marsiais ( 
PSHT, IKS-PTL no KORKA) 
Dezenvolve Baze de Dadus 
Dialogo Nakloke ba Organizasaun Arte Marsiais no Arte 
Rituais 
Formasaun ba staff Sekretariadu Sub KRAM 11 inklui 
RAEOA konaba Gestaun Administrasaun 
Elabora no dezenvolve pakote legislasaun ba OAM 
Produz Directivas KRAM 
Husi formasaun, Insentivu refere,iha impaktu ba socio 
ekonomi maka kada partisipantis bele ona hadia ou 
sustenta rendimento uma laran liu husi kapadisade nebe 
sira iha no kontribui ba pas no dame iha teritorio Timor 
Leste durante kampanha Elisaun Presedencial 2022. 

  Indikador Atividade 9800404.0.0: # 
realização Eventos a nivel Nacional e 
sub nacional, # Modalidade Participa 

1) 14 Eventu nasional 
e Internasional, 
2). 5192 Participa nos 

1.Jogus komunitari (Partisipantes hamutuk 420 pessoas, 
Mane 190 pessoas no Feto 230 Pessoas) 
2.Muatay. (halao aktividades konaba Exebisaun Muay 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 
MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

nos eventos nacionais, # Atletas 
participou nos Eventos Nacionais, # 
Atletas selecionados, # CTFJTL, # 
Atletas CTFJTL, # Grupos de 
Organizações desportivas 
Comunitária, # Modalidade Participa 
nos jogos comutarios , # 
Participantes jogos Comunidades, # 
escola ensino basico e secundario 
Participam nos Jogos, Escolares, # 
Estudantes participam nos jogos 
escolares, # Modalidade Participa 
nos jogos escolares, # Ensino 
Superior participa Festival Desporto 
Academico, # Modalidade participa 
Festival Desporto, # Atleta Participa 
Festival Desporto Academico, # 
Atleta selecionado Festival Desporto 
Academico 

eventos nacionais, # 
Atletas participou nos 
Eventos Nacionais, # 
Atletas  
Mane = 3162 
Feto = 2030 
Total 5192 
Participantes 

Thai-MMA ba Komemorasaun Loron Restaurasaun 
Independensia 20 de maio 2022 Partisipantes hamutuk 60 
Pessoas mane 40 Pessoas no Feto 20 Pessoas). 
3.Freestyle ( halao aktividades konaba Exebisaun 
Freestyle Motor ba Komemorasaun Loron Restaurasaun 
Independensia 20 de maio 2022 Partisipantes hamutuk 21 
Pessoas mane 15 Pessoas no Feto 6 Pessoas. 
4.Festival Fotball Juvenil (Halao Kompetisaun Futebol 
Juvenil Nivel Munisipiu 2022 Partisipantes hamutuk 1550 
pessoas, Mane 1283 Pessoas, Feto 3 Pessoas no Labarik 
264 Pessoas ) 
5.Federasaun Taekwondo ( Halao Kompetisaun Nasional 
Federasaun Taekwondo Timor Leste 2022 Partisipantes 
hamutuk 252 Pessoas, Mane 126 Pessoas no Feto 126 
Pessoas, no halao kompetisaun Internasional konba 25th 
Asian Taekwondo Championship & 7th Asian 
Taekwondo Poonsae Championship 2022 partisipantes 
hamutuk 6 Pessoas, Mane 3 Pessoas no Feto 3 Pessoas ) 
6.Atletismu ( Partisipa Kompetisaun Internasional World 
Atletics Championship iha Estados Unidos de America ( 
Partisipantes hamutuk nain 3, Mane 1 Pessoas no Feto 2 
Pessoas ) 
7.Participa Sea Games Viatnam 2022 (Partisipasaun 
Delegasaun Timor-Leste iha Sea-Games Vietnam 2022 
Partisipantes hamutuk 35 Pessoas, Mane 24 Pessoas no 
Feto 11 Pessoas) 
8.Partisipa Kompetisaun Internasional World Atletics 
Championship iha Estados Unidos de America (Federacao 
Timor-Leste de Atletismo (FTA) Total Participantes 3 
Pessoas Mane 1 Feto 2 Pessoas. 
9.Kompetisaun Nasional FSKTL 2022 (Federasaun 
Shorinji Kempo Timor-Leste (FSKTL) Total 
Participantes, 100 Pessoas Mane 60 Feto 40 Pessoas. 
10.Kompetisaun Nasional Federasaun Boxe Amadora 
Timor-Leste (Federasaun Boxe Amadora de Timor-Leste) 
Total Participantes, 384 Pessoas Mane 256 Pessoas Feto 
128 Pessoas.  
11.Liga Volleybal Timor-Leste 2 no 3 Divisaun 
(Federacao Volleybal Timor-Leste (FVTL) Total 
Participantes, 2100 Pessoas Mane 1000 Pessoas Feto 
1000 Pessoas. No Krianca 100 Pessoas. 
12.Partisipasaun Eventu Sea Para Games 2022 Solo-
Indonesia Total Participantes, 25 Pessoas Mane 17 
Pessoas Feto 8 Pessoas.  
13.Partisipasaun Jogu Asean University Games Thailand, 
tinan 2022, (Federasaun Desportu Akademiku de Timor 
Leste (FDA-TL) Total Participantes, 59 Pessoas Mane 49 
Pessoas Feto 10 Pessoas.  
14.Jogus Desporto Komunitario (Jogu entre Instituisaun) 
tinan 2022, ) Total Participantes, 180 Pessoas Mane 100 
Pessoas Feto 8 Pessoas.  
Husi kpmpetisaun Nasional no Internasional refere, iha 
ona impaktu ba socio ekonomi maka kada partisipantes 
bele ona hadia ou sustenta rendimento familia liu husi sira 
nia participasaun dereta iha eventu nebe realiza iha rai 
laran no rai liur  

  Indikador Atividade 9800405.0.1: # 
Orgao Tutelar Desporto, # Gestores e 
agentes de Organização Desportivas, 
# Federaçōens da CDTL, # 
organizaçóes dos eventos pela CDTL 
, # ponto vogal, # formação area 
determinada, # Federaçōens do 
CPNTL, # organizaçóes dos eventos 
pelo CPNTL, # Atleta portador 
dificiencia Fisico, # Categorização 
tipo dificiencia Fisico, # Assosiasaun 
ensino superior da FDATL, # 
organizaçóes dos eventos pela 
FDATL, # Centro Treinamento 

 
5 Orgao Tutelar 
Desporto, # Gestores e 
agentes de 
Organização 
Desportivas 

Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:  
1.CDTL,(Dezenvolvimentu Kapasidade Organizasoens 
Desportivas/ Fundus Operacional ba CDTL Partisipantes 
hamutuk 111 Pessoas, Mane 80 Pessoas no Feto 
31Pessoas ) 
2.CPNTL,(Apoio Fundus Operacional ba CPNTL 2022 
Partisipantes hamutuk 155 Pessoas, Mane 44 Pessoas no 
Feto 111 Pessoas ) 
3. CTFJTL ( Apoio Fundus Operacional ba CTFJTL 2022 
Partisipantes hamutuk 952 Pessoas, Mane 889 Pessoas, no 
Feto 63 Pessoas ) 
4.FDA-TL ( Apoio Fundus Operacional FDA-TL 2022 
Partisipantes hamutuk 134 Pessoas, Mane 92 Pessoas no 
Feto 42 Pessoas ) 
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Futebol Juvenil, # organizaçóes dos 
eventos pela CTFJTL, # Atleta 
criancas e jovens, # Agentes e 
gestores da Escola Socio 
Desportivas, # Crianças, # formação 
area determinado 

5. FFTL (Academi Football ) Reforsa Akademi Futebol 
Juvenil 2022 Partisipantes hamutuk 412, Mane 328 
Pessoas no Feto 84 Pessoas ) 

  Indikador Atividade 9800406.0.4: # 
treinador de atletismo e voleibol, # 
Arbitragem de atletismo e voleibol, # 
de Professores educacao Fisica 
Inetrnacional[Cubanos], # Estudantes 
educacao Fisica e Desporto em 
UNTL, # Estagiarios dos estudantes 
da educacao Fisica, # estudantes e 
professores de ensino basico e 
secundario participa na formaçao 
ginastica em 3 Municipios 

1. Formasaun 
Treinador de voleibol 
2. Formasaun 
Arbitragem de 
voleibol 
3. Professores 
educacao Fisica 
Inetrnacional[Cubanos 
4. Estudantes e 
professores formaçao 
ginastica em 3 
Municipios 
Total Participantes = 
Mane : 297 
= Feto : 345 
= 642 

1 Iha ona formasaun ba Treinador voleibol  
2. Iha ona formasaun ba Arbitragem voleibol  
3.Iha ona professores educacao fisica Internasional husi 
Cubanos 
4. iha ona formasaun ginastica ba estudante no 
professores ensino e secundario. participantes hamutuk 
147 Mane 54 no feto 93. 
 
Husi formasun nebe mak realiza ona iha impaktu ba socio 
ekonomi maka kada partisipantis bele iha ona 
koinesemento no bele pratika liu husi sira nia 
kionesemento hodi hetan osan atu nune bele sustenta 
rendimento uma laran. 

  Indikador Atividade 9803801.0.1: # 
Organização Joventude, # Jestores e 
agentes, # jovens participantes 

21 Organização 
Joventude 

21 Organizações Juventude hetan ona fundus operasiona 
mak hanesan (Sentru Juventude Aileu, Covalima, Ermera, 
Lautem, Liquisa, Manatuto Ainaro, Manufahi, Bobonaro, 
Baucau, Liquisa, Covalia, Comoro CCYC, VIqueque, 
RAEOA, ANCT-TL, ADTL, ANJHN, APFTL CNJTL 
CVTL no UNE-TL ) 40% hahu husi Fulan Janeiro ate 
June 2022,  
(Formasaun ba Organizasaun Juventude mak hanesan, 
Formasaun Relasaun Saudavel ba Juventude,Formasaun 
Lideranca Basico no Avansado ba Direjente UNE-TL, 
Formasaun LSBE ba Juventude, Formasaun Educacao 
Sivica ba Juventude, Formasaun Lideransa ba Juventude 
Voluntariu CVTL,no Formasaun Futuru Lideranca ba 
PFN)  
Husi Apoio fundus operasional refere, impaktu ba socio 
ekonomi maka kada Jestor no agentes bele ona hadia ou 
sustenta rendimento uma laran liu husi apoio nebe sira 
hetan no mos fo ona koinsemento naton ba jovens sira 
nebe participa iha formasaun. 

  Indikador Atividade 9803802.0.5: # 
jovens participou formação na area 
Hospitalidade, Internet Saudavel, 
ICT, Apoio inisiativa para cuidado 
do meio ambiental, gestao Recurso 
agua, Relasao Saudavel, Liderança, 
LSBE, Educacao Sivica, Divulgacao 
Impato consumo tabaco, campanha 
jovens com deficiencia e futuros 
lideres. 

3205 jovens 
participou formação 
na area Hospitalidade, 
Internet Saudavel, 
ICT, Apoio inisiativa 
para cuidado do meio 
ambiental, gestao 
Recurso agua, Relasao 
Saudavel, Liderança, 
LSBE, Educacao 
Sivica, Divulgacao 
Impato consumo 
tabaco, campanha 
jovens com 
deficiencia e futuros 
lidere F=1533 M 
=1672 

3205 Jovens participou: 
1.Formação na area Hospitalidade, participante nebe 
participa kompostu husi mane = 13 Pessoas Feto = 13 
Pessoas Total 26 Pessoas  
2.Formasaun Internet Saudavel, realiza iha Municipio 13 
inklui RAEOA hamutuk participantes 878 pessoas mane 
402 feto 476, hatene funsionamentu utilizasaun Internet 
saudavel,digital internet, komunikasaun efektivu utiliza 
internet no hatene informasaun seguru. 
3.Treinamento ICT, Fundasaun Dezemvolvimento 
Software Livre (FDSL) konsege dezenvolve matadalan 
Control Panel no Web Security ba Jestor Centru 
Juventude no Voluntariu nain70 Mane,37 Feto 33 
4.Apoio inisiativa para cuidado do meio ambiental,  
5.Formasun Gestao Recurso agua, ho participantes 
hamutuk 159 pessoas, Mane= 120 pessoas no Feto = 39 
pessoas, iha ona koinesementu naton ba rekursu jestaun 
be’e.  
6. Formasaun Relasaun Saudavel ba Juventude, ho 
participantes hamutuk 731, Mane 364 feto 367 iha ona 
koinesementu naton ba relasaun saudavel. 
 7.Formasaun LSBE ba Juventude, ho participantes 603 
mane 299 Feto 304 
8.Formasaun Educacao Sivica ba Juventude, participantes 
nebe mak participa iha formasaun refere hamtuk, 578 
Mane 325 Feto 253  
9.Campanha Jovens com deficiencia e futuros lidere = ho 
participantes 160 Mane 112 Feto 48 
10.Formasaun Futuru Lideranca ba PFN Formasaun 
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Jestaun Organizasaun, Prevensaun Koperasaun, 
Funsionamentu Orgaun Soberanu no Vizita Orgao 
Soberania Prezidensia da Republika ho participantes 
hamutuk 106 Mane 53 Feto 53 
Husi treinamento no formasaun kapasitasaun ba joventude 
sira, iha impaktu ba socio ekonomi maka kada 
partisipantes bele ona hadia ou sustenta rendimento uma 
laran liu husi kapadisade nebe sira iha 

  Indikador Atividade 9803803.0.1: 
#Eventos nacionais (EN) apoiados e 
Numero jovens participarem no 
eventos 

3 Eventos nacionais 
(EN) apoiados 

1. Selebrasaun loron Interasional participa husi joventude 
Municipio Baucau, participantes nebe mak selebre ho 
total 551 pessoas, Mane 349 Feto 202 
2. Akampamentu joven hadomi natureza nebe mak realiza 
iha Manatutu, ho participantes hamutuk 489, Mane 193 
Feto 296. 
3. Partisipante nebe'e partisipa iha treinamentu ICT-
CAMP total ema hamutuk 43, Kompostu husi Feto nain 
14 no Mane nain 29 
 Estudante Universitaria nebe'e mak partisipa iha 
aktividade Workshop hamutuk ema nain 32, kompostu 
husi Feto nain 15 no Mane nain 17 
 Estudante Universitaria nebe'e mak partisipa iha 
aktividade Expozisaun hamutuk ema nain 7, kompostu 
husi Feto nain 1 no mane nain 6 
husi treinamento refere, impaktu ba socio ekonomi maka 
kada partisipantis bele ona hadia ou sustenta rendimento 
uma laran liu husi kapadisade nebe sira iha 

  Indikador Atividade 9803805.0.1: Os 
Grupos de Juventude de 12 
Municipios e da RAEOA, num total 
de 452 sucos recebem apoio ( do 
fundo) para estimular a criatividade 
produtiva dos jovens, maximizar o 
capital social  
 comunitario e promover a economia 
jovem comunitaria atraves de 
atividades produtivas, protecao e 
conservacao do meio ambiente e 
turistico, encorajando por essa via 
estabilidade, a seguranca social e a 
economia nos sucos 

76 Grupos estimular 
apoiadas 

76 Os Grupos de Juventude Municipios de Baucau hetan 
ona apoio fundus istimula kreatividade ba produktividade 
juventude  
Husi apoio fundus refere refere,iha ona impaktu ba socio 
ekonomi maka kada benefisiraru bele ona hadia ou 
sustenta rendimento uma laran liu husi Kreatividade ba 
produktividade juventude. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.d : Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado 
  Indikador Outcome 980.0.d.0.1: Instalações desportivas acessíveis 

  Indikador Atividade 9800802.0.1: % 
construção de campo multifunções 
em Taibesi 

20% Iha prosesu konstrusaun, husi Companha UKAII, Unip. 
Lda. no halao ona advans progres, 

  Indikador Atividade 9800803.0.1: 
construção e reabilitação do 
escritório SEJD 

75% Rehabilisaun ba Edeficio SEJD, Manutensaun ba AC, no 
mantuensaun ba Edeficio GIZ 

  Indikador Atividade 9800804.0.0: % 
Reabilitação do Campo de Tênis da 
UNTL 

100% Husi Rehablitasaun kampo Tenis UNTL nebe finaliza no 
fo oprtunidade ba Atleta Tenis sira hodi dezemvolve sira 
nia kapasidade iha area Tenis lantgai. 

510 
   

Boa Governação e Gestão Institucional 
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.m: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo 

Indikador Atividade 5100109.0.1: 
Plano de Auditoria Interna 
implementado 

25 Primerio Trimestre Unidade Servico Auditoria: 
Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: 
(7) 
1.Servico konslutoria ba orsamento adiantamento 
2. Monitoring Tindak lanjut ba CNJTL 
3. Servico konsultois bs ekuipa avaliasaun proposta 
servico sanitario Estadio Municipal Dili no edeficio SEJD 
5. Servico Investigativus/Auidit Orsamento Viagen lokais 
(DNDEC) 
6.Monitorinh kontinuasaun ba CNJTL 
7. Relatorio konsultivu ba ekuipa avaliasaun projetu 
rehalitasaun assisble ba Distritus 
Segundu Trimestre Unidade Servico Auditoria:(9) 
Risk asesment ba Sentru Juventude 2:  
1.Becora  
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2. Maliana) 
Servico konsultoria ba Sentru Juventude 2: 
3.Becora  
4.Maliana  
5.Lista presensa funcinario SEJD) 
6. Servico konsultoria ba Mobiliario CRAM ho  
7.Genasio Desportivu Dili.  
 Servico Inspesaun e Auditoria 
8. Estadium Bobonaro,  
9. Grupo Stimulu Suku)  
Terseiro Trimestre Unidade Servico Auditoria:(9) 
Servisu Konsultoria 4; ba  
1. Fundo de Maneio,  
2. lista prezensa,  
3. Centro Juventude Manufahi,  
4. Avalia projetu servisu Sanitario GDD. 
Risk Assesment 2; 
1. Centro Juventude Manufahi,  
2. Centro Juventude Lautem 
Inspesaun Audit 3; ba  
1. Servisu Sanitario Ermera,  
2. Servisu Seguranca Ermera,  
3. Taca Rotativa Nino Conis Santana 

# de relatórios de desempenho 
trimestral submetido a ANAPMA, e 
nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo 
obrigações 

61,9% 

Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu:  
Salariu Funsinarius, Viagens Locais (Levantamentu asset 
SEJD iha Municpius) Linha Electricidades Encargos de 
Installação, Insentivu funsinarius Kazual - Serviços de 
Profissionais 

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

41,0% 

Salario vensemento ba funcinario nain 5, Line Internt - 
640: Encargos de Installação, Combustiveis Operações de 
Veículos, Materiais e Fornecimentos de 
Escritório,Fasilidade Desporto, Manutenção de 
Equipamentos e Edificios,Servico Seguranca,Servico 
Sanitario, Sosa Equipamento Imformatica ba EDIFICIO 
foun OJETIL (Equipamento de Informática) no Sosa 
Mobiliario ba Edificio OJETIL 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Germinio  Barreto 

de  Jesus 

Friday 14th of 

October 2022 

04:40:09 PM 

Firminio Dias 

Quintas Soares 

Monday 17th of 

October 2022 

09:18:35 AM 

Joao  dos  Santos 

Monday 17th of 

October 2022 

09:40:31 AM 
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18. C1: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA (MESCC) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C1: Ministério do Ensino 

Superior, Ciência e Cultura 
5,186,739 - 192,611 5,379,350 3,433,687 63.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,158,828 - 237,611 2,396,439 1,383,387 57.7% 

979: Educação e Formação 1,812,035 - (35,000) 1,777,035 1,173,744 66.1% 

24: Cultura e Património 1,215,876 - (10,000) 1,205,876 876,556 72.7% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

024 Cultura e Património 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 024.0.2 : Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-

Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país 

  Indikador Outcome 024.0.2.0.0: Atividades culturais organizadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das 

artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artistícas, seminários, etc.) 

  Indikador Atividade 0241001.0.0: 

N.º de atividades de promoção das 

artes e industrias criativas realizadas 

e/ou apoiadas 

24 A realização de atividades de promoção das artes e industrias 

criativas são importantes para valorizar e promover a cultura de 

Timor-Leste, contribuindo para a criação de emprego nesta área. 

  Indikador Atividade 0241003.0.0: 

N.º de Grupos Culturais apoiados e 

que melhoraram as suas capacidades 

na promoção de produtos culturais e 

tradicionais de Timor-Leste 

38 O apoio aos Grupos Culturais é importante, por um lado, devido 

ao impacto da pandemia COVID-19, mas, por outro, contribui 

para a melhoria da qualidade dos seus produtos que poderão 

dinamizar a economia local (rendimento familiar) e potenciar o 

desenvolvimento do Turismo 

  Indikador Atividade 0241101.0.0: N. 

º de atividades de promoção da 

leitura organizadas, N.º de objetos 

para constituir a Biblioteca e o 

Museu Nacional no futuro 

identificados 

3 e 30 As atividades de promoção da leitura junto dos estudnates do 

ensino secundário são importantes para sensibilizar os nossos 

jovens para a importância do acesso aos livros na formação 

individual de cada cidadão. O gosto pela leitura e o acesso a 

bibliografia diversificada terá impacto na qualificação dos 

recursos humanos e contribuirá para a formação de cidadãos 

mais esclarecidos. 

A identificação de objetos culturais para constituir o futuro 

Museu Nacional representa uma riqueza cultural do país.  

  Indikador Atividade 0241102.0.0: 

N.º de Uma Lisan reabilitadas e/ou 

conservadas com apoio do Governo 

28 O apoio à preservação das Uma Lisan promove a identidade 

cultural de Timor-Leste e, no futuro, pode ajudar a desenvolver o 

turismo cultural do nosso país. 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para 

instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado. 

  Indikador Outcome 979.0.4.0.0: Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente 

definidos 

  Indikador Atividade 9792602.0.1: 

N.º de novos estudantes que têm 

acesso o ensino superior 

universitário público, N.º de novos 

estudantes que têm acesso o ensino 

superior técnico público 

5.996 

(Universidade 

Pública - 

UNTL), 345 

(Técnico - IPB) 

Admitidos à UNTL e IPB para o ano académico de 2022 um total 

de 6.341 candidatos, dos 25.324 estudantes finalistas do ensino 

secundário em 2021 representando uma taxa de resposta de 25%. 

  Indikador Atividade 9792604.0.0: N. 

de Instituições (IESPA) que têm 

acesso à linha de Crédito 

4 O acesso à Linha de Crédito Ensinu Superior Kualidade + por 

parte das Instituições de Ensino Superior privadas terá um 

impacto positivo na melhoria das condições de infraestruturas e 

recursos nestas instituições, garantido a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem aos futuros estudantes. 

  Indikador Atividade 9792605.0.0: 

N.º de ações de sensibilização sobre 

as orientações legais do Currículo de 

6 Em 2022, foi aprovado o Currículo Padrão Nacional para o 

Ensino Superior que tem como principal objetivo uniformizar em 

todas as IES públicas e privadas o currículo, o sistema de 

créditos, o sistema de avaliação e os graus académicos, de acordo 
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Padrão Mínimo realizadas junto das 

Instituições de Ensino Superior 

com a Lei de Bases da Educação. 

A implementação deste novo decreto-lei vai ter um grande 

impacto na qualidade do ensino superior e na formação 

qualificada dos recursos humanos.  

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.5 : Timor-Leste vai ter dados científicos sobre objetos culturais e históricos 

e o seu reconhecimento a nível nacional e da UNESCO internacional . Os estudantes de Timor-Leste têm acesso a 

novas pedagogias a nível do ensino de Ciência e matemática 

  Indikador Outcome 979.0.5.0.1: Objetos tradicionais identificados e publicados em livros, 10 objetos culturais e 

históricos registados na UNESCO Internacional, 750 estudantes representam Timor-Leste nas Olímpiadas 

regionais da Ciência e matemática. 

  Indikador Atividade 9790301.0.0: 

N.º de horas de atividades 

620 A utilização de novas pedagogias no ensino da Ciência e 

Matemática nas escolas é importante para assegurar a boa 

preparação académica dos jovens, de forma que acompanhem as 

inovações que vêm marcando o mundo do trabalho e adquiram 

competências adequadas que lhes permitam, no futuro, ser 

competitivos no mercado de trabalho a nível nacional e 

internacional. 

  Indikador Atividade 9790302.0.0: 

N.º de escolas com acesso a estes 

programas 

11 A implementação programas de educação para a cidadania global 

e educação para o desenvolvimento sustentável terá impacto na 

formação de cidadãos orientados para uma cidadina ativa e 

participativa, tendo como quadro valores como paz, 

sustentabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável. 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.l: plano estratégico aprovado 

Indikador Atividade 5100109.0.5: 

N.º de auditorias internas 

implementadas 

19 A realização de atividades de inpeção, auditoria e fiscalização 

são importantes para assegurar a transparência e o rigor na 

execução do orçamento do Ministério. 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 

74,1% A execução orçamental é importante para assegurar o 

funcionamento das atividades do Ministério, que após a sua 

implementação representam um impacto positivo para os setores 

do ensino superior e da cultura 

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 

62,2% A execução do plano de aprovisionamento contribui para o rigor 

da execução do orçamento (de acordo com as regras legais 

estabelecidas) e assegurar que a prestação de serviços dos 

fornecedores é de qualidade, com o objetivo de o Ministério 

poder prestar serviços de qualidade 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Filipe  Martins  

Silva 

Saturday 15th of 

October 2022 

09:48:27 AM 

Mafaldo  Lopes  

Victor 

Saturday 15th of 

October 2022 

10:01:34 AM 

Cecilia Maria 

Belo de Assis 

Monday 17th of 

October 2022 

10:25:21 AM 
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19. C2: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E INCLUSÃO (MSSI) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C2: Ministério da Solidariedade 

Social e da Inclusão   
22,727,705 - 68,560,310 91,288,015 9,030,633 9.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
6,194,117 - 68,560,310 74,754,427 2,781,141 3.7% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
16,533,588 - - 16,533,588 6,249,672 37.8% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Outcome 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão 

  Indikador Outcome 980.0.1.0.0: Pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social 

  Indikador Atividade 9804201.0.0: Pessoas com 

deficiências mentais na rua e em confinamento 

em casa são transportadas para instalações de 

saúde mental 

54 Pessoas difisiente intelectual hetan promosaun basea 

ba talento/intelectual nune sira bele kompete hodi 

buka moris/servisu rasik tuir sira nia 

talentu/intelektual 

  Outcome 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de 

vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos 

econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus 

direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 

a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 

para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 

vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.1: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assintência 

social 

  Indikador Atividade 9803901.0.0: 1) Revisão do 

SOP para carro funerário e caixões 

2) Caixões apoiados para apoiar as famílias 

enlutadas. 

1) 75%  

2) 2,516  

Hakman ona familia matebian nia susar no despesas 

liu husi apoio carro funerario no kaisaun 

  Indikador Atividade 9804001.0.0: 1) # Crianças 

da família foram atrribuidos o subsídio da Bolsa 

da Mae 

2) Implementacao Pilotu Reforma Bolsa da Mae 

para nova geracao 

3) implementacao Reforma Bolsa da Mae para 

nova geracao beneficiaries Mulher grávida 

4) implementacao Reforma Bolsa da Mae nova 

geracao Criancas com idades abaixo 3 anos 

5) implementacao Reforma Bolsa da Mae nova 

geracao para criancas com difficeincia  

1) 0  

2) 1  

3) 233  

4) 1347  

5) 3 

Impaktu socioekonómiku imediatu: tulun no hakman 

ona familia kbit laek nia ekonomia, hodi responde ba 

necesidade escola labarik sira nian, inan isin rua, 

labarik no labarik moris ho difisiente 

  Outcome 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos 

  Indikador Outcome 980.0.4.0.1: Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade 

  Indikador Atividade 9802501.0.0: # Parseiros da 

Instituição Solidariedade Social (ISS) 

29 Instituisaun Solidariedade Social (ISS) hanesan 

parseiru nebe hatutan servisu Ministerio nian hodi tau 

matan ba labarik oan kiak, labarik abandonado, ema 

ho defisiensia, feto vitima violensia fisik no seksual, 

ho apoio orsamentu nebe MSSI apoio ba ISS bele 

hakman susar no problema nebe maka benefisiariu 

sira hasoru. 

  Indikador Atividade 9802601.0.1: 1) # Crianças 

em conflito e número de presidiários e ex-

presidiários 2) crianças acompanhadas em 

processo judicial e reabilitação e reinserção 

social 

1) 138  

2) 27 

Labarik sira ho konflito hetan apoio 

akumpanhamentu ba prosesu judisial, husi apoio ne'e 

bele tulun ona labarik no nia familia. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 74 

 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Outcome 980.0.9.0.0: Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de 

compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e 

acesso à justiça e segurança. 

  Indikador Atividade 9802914.0.0: # apoiou a 

economia para os vítimas VBG / VD vulnerável 

10 impaktu socioekonómiku imediatu: Tulun no hakman 

ona vitima VBG / VB vulneravel liu husi apoio 

pontual nebe hetan 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.b : Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV 

  Indikador Outcome 980.0.b.0.0: Cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a 

prevenção da transmissão do HIV 

  Indikador Atividade 9801901.0.0: Portadores de 

Virus HIV virao recuperar saúde na CRS 

26 Impaktu socioekonómiku imediatu: Bele hakman no 

ajuda ona ema nebe infetadu moras virus HIV-SIDA 

no fo esperansa ba moris 

  Indikador Atividade 9802001.0.0: População 

Acesso ao informação sobre o HIV / SIDA 

13.236 Impaktu socioekonómiku imediatu: Komunidade 

jeral hetan ona konhesimentu/informasaun sobre 

moras HIV/SIDA, husi aitividade ne'e komunidade 

sira bele kuidadu an no halo prevensaun ba moras 

refere 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças 

através de mudanças de atitude e violência contra crianças 

  Indikador Outcome 980.0.c.0.0: Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos 

  Indikador Atividade 9800701.0.1: 1) Decreto-lei 

elaborado para garantir que as crianças do 

Centro de crianças e collegio 

2) Vítimas de Crianças acompanhadas em 

integração social com família e comunidade 

3) Cooperação entre a MSSI e o Departamento 

Jurídico para Reforçar o Processo Judicial 

1) 75  

2) 300  

3) 25 

Dekreitu lei hodi regula deireitu labarik sira nian no 

halo akompahamentu integrasaun labarik ba nia 

familia no kumunidade, husi atividade ne'e tulun ona 

labarik no nia familia 

  Indikador Atividade 9801701.0.0: 1) Campanha 

e Celebração do dia Mundial dos direitos das 

crianças e celebração do dia Mundial da 

Convenção dos direitos das crianças, 2) 

Relatorio CRC TL. aprezentada em Geneva 3) 

Monitoriza no Advocacia programa do governo 

para o sensivel das criancas 4) Marcador ao 

criancas integra na PAA 5) Revisão do PAN 

2016-2021 para o PAN 2022-2026 

1) 711  

2) 100%  

3) 98  

4) 4  

5) 75% 

impaktu socioekonomia imediatu, labarik sira bele 

hatene no hetan konhesimentu sira nia dever no 

dereitu no husi atividade selebrasaun loron mundial 

labarik sira nian ne'e, labarik sira mos sinte kontenti 

husi atividade oin oin nebe halo hanesan, halai karon, 

tata berlindos, dada tali, sertame, dansa no seluk 

seluk, husi ne'e labarik sira sinte, sira mos iha 

deireitu no dever nebe inan aman no ema bot sira 

presija respeitu 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.0.k: Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao publico e satisfação 

publico/Número de metas alcançadas 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo obrigações 17,9%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 32,0%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Helder  U  

Fernandes 

Tuesday 18th of 

October 2022 

03:51:56 PM 

Alipio   Amaral F 

Tuesday 18th of 

October 2022 

03:56:43 PM 

Gil  da  Cruz 

Tuesday 18th of 

October 2022 

04:05:03 PM 
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20. C3: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO 

NACIONAL (MACLN) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C3: Ministério para os Assuntos 

dos Combatentes da Libertação 

Nacional 

99,684,114 - 2,500,000 102,184,114 74,015,040 72.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,438,701 - 80,000 2,518,701 1,551,621 61.6% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
97,245,413 - 2,420,000 99,665,413 72,725,249 73.0% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 
RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas 

  Indikador Outcome 980.0.2.0.0: os CLN são homenageados pelo Estado 

  Indikador Atividade 9800306.0.0: Nº Pensões 

pagas; (out of 32.422); Nº Prestações Pecuniárias 

Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); Nº CLN 

validados do registo de 2009; 

32.369 Pensões pagas; 19.883 

Prestações Pecuniárias Únicas pagas 

(PPU); 116.002 CLN validados do 

registo de 2009 

32.256 Pensões pagas; 19.879 

Prestações Pecuniárias Únicas 

pagas (PPU); 92.130 CLN 

validados do registo de 2009 

  Indikador Atividade 9801101.0.0: Nº de 

combatentes que receberam apoio médico 

(dentro e fora de Timor-Leste); Nº de caixões 

fornecidos; Nº restos mortais coletados; Nº 

restos mortais sepultados em cerimônias 

funerárias; Nº CLN sepultados em cemitérios 

especiais; Nº apoios para finalização de estudos 

aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições 

diverças. 

1.111 combatentes que receberam 

apoio médico (1.008 dentro TL + 103 

fora de TL); 555 caixões fornecidos; 5 

restos mortais coletados; 585 restos 

mortais sepultados em cerimônias 

funerárias; 37 CLN sepultados em 

cemitérios especiais (24 Metinaro + 6 

Liquiça + 3 Manufahi + 3 Lautem + 1 

Aileu); 44 apoios para finalização de 

estudos aos filhos dos CLN; 86 de 

outras contribuições diverças. 

Melhoria das condições de 

vida dos combatentes e 

apoios com a dignidade 

devida aos CLN falecidos 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.o: Plano Estratégico Aprovado 

Indikador Atividade 5100109.0.8: Plano de 

Auditoría Interna implementado 

75% Resolução de reclamações e 

pagamentos indevidos 

resultantes de falsificações de 

documentos. Recuperação de 

verbas para o Estado. 

Indikador Atividade 5100223.0.8: Registro de 

ativos mantido 

75% Manutenção ativa do 

património de estado sob 

tutela do MACLN 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo obrigações 74,0%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 110,3%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Gustodio   

Gonsalves 

Tuesday 18th of 

October 2022 

02:47:24 PM 

Rosa  da Costa  

Gomes 

Tuesday 18th of 

October 2022 

03:49:18 PM 

Joaquim  C de  

Araujo 

Tuesday 18th of 

October 2022 

03:49:46 PM 
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21. C5: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C5: Ministério das Obras Públicas 160,431,417 - 58,653,498 219,084,915 177,575,865 81.1% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
16,933,637 - - 16,933,637 7,179,241 42.4% 

798: Água e saneamento 17,000,000 - 1,000,000 18,000,000 17,025,453 94.6% 

802: Eletricidade 90,000,000 - 58,653,498 148,653,498 148,653,498 100.0% 

28: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
3,624,246 - (1,000,000) 2,624,246 267,255 10.2% 

26: Estradas e Pontes 32,873,534 - - 32,873,534 4,450,419 13.5% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indicador de Outcome 026.0.0.0.0: KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas 

  Indicador da Atividade 0260304.0.0: km 

mantidas e em condições 

2.272 Menos movimento dos transportes devido desta 

estrada urbana ainda não concluído devido falta 

atenção máxima do dono do projeto. 

  Indicador da Atividade 0260308.0.0: km mantida 105,46 Movimentação dos transportes da estrada 

nacional ligado entre cada municípios deve elevar 

a economia da população em rural. 

  Indicador da Atividade 0260309.0.0: km mantida 15,24 Movimentação dos transportes da estrada 

nacional ligado entre cada municípios deve elevar 

a economia da população em município, posto 

administrativo e suco. 

  Indicador da Atividade 0260310.0.0: km de 

estradas em condições e conservadas 

388,8 Movimentação dos transportes nos capitais nos 

municípios devem elevar a economia da 

população em urbanas. 

  Indicador da Atividade 0260311.0.0: Metros 

retidos 

2 Movimentação dos transportes da estrada 

nacional ligado entre cada municípios deve elevar 

a economia da população em município. 

  Indicador da Atividade 0260312.0.0: % 

respondem à situação de emergência 

1,58 Com atendimento rápido para situação 

emergência recuperada a movimentação dos 

transportes e apopulação. 

  Indicador da Atividade 0260701.0.0: numeru de 

funcionario atende e o capacitação 

14 Com aumento do conhecimento dos funcionários 

desta direção elevada a capacidade. 

  Indicador da Atividade 0260703.0.0: % de 

pesquisa e projeto de estradas e pontes 

implementadas 

2 Quanto o resultado do estudo com boa qualidade 

resulta a boa qualidade dos projetos. 

  Indicador da Atividade 0260704.0.0: % 

atualizado base de dados de estradas e pontes 

853,73 e 

165 

Com Base de dados bem organizados devem 

facilitar para outro processo de aquisição. 

  Indicador da Atividade 0260705.0.0: Número de 

obras monitoradas e supervisionadas 

54 Com mais monitorizações e sepervisões resultam 

as obras em boas qualidades. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.4 : Estabelecer e aplicar controles de construção 

  Indicador de Outcome 026.0.4.0.0:     

  Indicador da Atividade 0261501.0.0: Nu de 

pesquisa material construção 

98 Para ter boa qualidade de solo para construção de 

estrada, ponte e edifício. 

  Indicador da Atividade 0261503.0.0: % de 

inspeção de material de laboratório 

13 A fim de ter boas qualidades dos materiais de 

construção 

  Indicador da Atividade 0261504.0.0: Número de 

supervisão e monitorização 

75 Objetivo de ter boas qualidades de materiais de 

construção de infrestruturas como estradas, 

pontes e edifícios. 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indicador da Atividade 0261505.0.0: Números 

de materiais analisados 

75 Objetivo de ter boas qualidades de materiais de 

construção de infrestruturas como estradas 

  Indicador da Atividade 0261602.0.0: % mantêm 

equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / 

equipamentos de pavimentação; equipamentos 

de concreto 

1 Com finalidade de manter equipamentos de 

laboratório em boas condições. 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4 : Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida 

das pessoas 

  Indicador de Outcome 028.0.4.0.0:     

  Indicador da Atividade 0280702.0.0: % de todas 

as atividades de implementação obras de 

construções no setor de edificações publicas foi 

avaliado, fiscalizado e supervisionado. 

41 Por fim de ter boas resultados de construções 

edifícios públicos de acordo com o padrão. 

  Indicador da Atividade 0280703.0.0: % já 

preconstrução (estudo de viabilidade), a post 

construção, o plano de manutenção de todos os 

edificio complexos foi financia do orçamento 

geral do estado. Em todas as linhas ministériais 

operacionais obedece, cumprir a lei organica. 

9 Com a finalidade de boas resultados de 

construções edifícios públicos de acordo com o 

padrão (lei orgânica). 

  Indicador da Atividade 0280704.0.0: % de todas 

as atividades do desenvolvimento de edificações 

privadas controlado baseando os números de 

pedidos de licença. 

85 A fim de ter o resultado de construções edifícios 

públicos de acordo com a licença de construção. 

798 Água e Saneamento 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indicador de Outcome 798.0.2.0.0: Acesso a água potável para todos os cidadãos 

  Indicador da Atividade 7981002.0.0: i) 100% 

Desenvolvimento Estudo de Sistema 

Abastecimento de Água e Saneamento 

Moderado no Capital de municípios ; ii) 80% 

desenvolvimento de sistema abastecimento de 

agua Intergrado no Capital Postu Administrativo; 

iii) O&M Dili; Volume de água produzida, e 

cobertura de sistema público de água; iv) O&M 

no Capital 12 Municípios ; v) O&M no Capital 

Posto de Administrativo e áreas rurais; vi) 

Aumento da corbetura de acesso a saneamento 

básico através de programas financiados pelo 

OGE e parceiros; vii) Um sistema de informação 

desenvolvido, continuação do estudo em 

Manatuto, efectuar DEDs e cadernos de encargos 

para Viqueque, Baucau, Same e Lospalos); viii) 

Manter Operar Toilet Público na capital de Dili, 

e ETAR Tibar Promover saneamento melhorado 

Suco Higienio nas areas rurais; ix) 

Desenvolvimento Plano Mestre de Drenagem de 

Dili; x) Manter Limpeza do Canal Drenagem em 

Cidade de Díli; Programa Recoperação 

Economia (PRE)xi) Construi 2 Unidades CSTS 

em Díli & 8 Unidades Lavendaria e Latrinas em 

Municipios; xiii) Constroi Grupos de Canal e 

Drenagem; xiv) Serviços de Consultária e 

Indemnização; 

I). 95;  

II). 100;  

III). 25;  

IV). 20;  

V). 25;  

VI). 90;  

VII). 50;  

VIII). 56;  

IX). 95;  

X). 45;  

XI). 95;  

XIII). 5;  

XIV). 25 

Os cidadãos ficar-se satisfeito do fornecimento da 

água potável e ao mesmo modo apreciar o 

atendimento de limpeza relativamente ao 

saneamento e drenagem principalmente em 

capital de Díli. 

802 Eléctricidade 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja 

pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030 

  Indicador de Outcome 802.0.0.0.0: % dos domicílios têm eletricidade 

  Indicador da Atividade 8023102.0.0: 370.429.600 Os consumidores sentem-se garantido sobre o 

fornecimento da energia elétrica durante 24 horas 

por dia para o bem-estar e o crescimento 

económico (pequenos negócios) da população em 

todo território de Timor-leste. 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.0.d: plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo 

Indicador da Atividade 5100109.0.n: % de 

inspecao e Auditoria Interna implementado 

17 A fim de ter boas qualidades de construções de 

estradas, pontes e controlo de cheias. 

Indicador da Atividade 5100223.0.2: % dos 

patrimónios de estado do MOP Gerido e 

atualizado 

75 Gerido a logística e os patrimónios de estado do 

ministério das obras públicas. 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 85,8%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 19,0%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Oswaldo  

Ximenes de Jesus 

Friday 14th of 

October 2022 

11:11:51 AM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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22. C6: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C6: Ministério dos Transportes e 

Comunicações 
11,534,455 - 500,000 12,034,455 6,368,730 52.9% 

252: Telecomunicações 1,707,963 - - 1,707,963 1,062,905 62.2% 

502: Transportes 3,143,669 - - 3,143,669 629,060 20.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
6,607,241 - 500,000 7,107,241 4,670,960 65.7% 

874: Portos 55,582 - - 55,582 3,105 5.6% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
20,000 - - 20,000 2,700 13.5% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

C6: Ministério dos Transportes e 

Comunicações (MTC) 
  600,000     2,058,302 2,658,302 

502: Transportes   600,000       600,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        2,058,302 2,058,302 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

252 Telecomunicações 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.0 : Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de 

comunicação de qualidade em todo o país 

  Indicador de Outcome 252.0.0.0.0: 1. redução 

do número de paralisações por ano. 

 2.% de usuário satisfeito 

66.74%   

  Indicador 2520605.0.0: % de atingir a qualidade 

e segurança da rede internet do Governo 

75% Estabelecer serviços de governo eletrónico 

para atualizar as redes do governo. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.1 : Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do 

tempo 

  Indicador de Outcome 252.0.1.0.0: 

Informação oportuna disponível para todos os 

cidadãos 

75,00%   

  Indicador da Atividade 2520205.0.0: Número da 

previsão do tempo e atualizacao mensal de dados 

da climatólogia. 

1) 273 dias por 9 meses. 

2) 9 Meses. 

Cidadãos de Timor-Leste informados sobre 

o clima e o estado do tempo. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.2 : Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis 

  Indicador de Outcome 252.0.2.0.0: % De 

aumento de volume de correio 

75   

  Indicador da Atividade 2520706.0.0: Número de 

toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc). 

29 toneladas. Acesso aos serviços postais de forma 

eficientes, rápidos e acessíveis 

502 Transportes 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que 

contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao 

mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento 

  Indicador de Outcome 502.0.0.0.0: Reduzir o 

tempo de viagem para o usuário, o serviço 

mais rápido e ou reduzir custos 

10   

  Indicador da Atividade 5020201.0.0: Número de 

melhoramento a facilidades de segurança 

rodoviaria. 

a) Mantida de 9 sinais 

semoforos finalizados; b) 

111.2 km e equivqnte 

com 95% e ainda falta de 

inspecao pelo ADN, I.P.; 

c) A instalacao atingido 

Sistema de transporte terrestre em bom 

funcionamento que contribui a ligar as 

comunidades, apoiar o desenvolvimento 

rural, a indústria e o turismo e fornecer 

acesso ao mercado e apoiar os serviços 

públicos de fornecimento 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

com 13% (187) tais com; 

1) Ermera = 33; 2) Viq = 

40; ANATL E.P = 22; 

Maliana = 22; e Dili = 

70.; d) 50% de instalacao 

eletricidade.  

  Indicador da Atividade 5020202.0.0: Número de 

veículos inspecionados (Carro e Mota). 

a) Carros = 16.723; b) 

Mota = 32.188 

Sistema de transporte terrestre em bom 

funcionamento que contribui a ligar as 

comunidades, apoiar o desenvolvimento 

rural, a indústria e o turismo e fornecer 

acesso ao mercado e apoiar os serviços 

públicos de fornecimento 

  Indicador da Atividade 5020204.0.0: a) Número 

de novo carta condução emitida; b) Numero de 

carta condução renovado. 

a) 10.104 novas cartas 

em provisorio; b) 10.082 

renovados em provisorio. 

Sistema de transporte terrestre em bom 

funcionamento que contribui a ligar as 

comunidades, apoiar o desenvolvimento 

rural, a indústria e o turismo e fornecer 

acesso ao mercado e apoiar os serviços 

públicos de fornecimento 

  Indicador da Atividade 5020205.0.0: a) Número 

de novo veículos registrados; b) Número de 

veículos renovados. 

a) Carros = 3.042 e 

Motta = 7.867; b) Carro 

= 4.399 e Mota = 9.319. 

Sistema de transporte terrestre em bom 

funcionamento que contribui a ligar as 

comunidades, apoiar o desenvolvimento 

rural, a indústria e o turismo e fornecer 

acesso ao mercado e apoiar os serviços 

públicos de fornecimento 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.1 : Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o 

crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete 

  Indicador de Outcome 502.0.1.0.0: Aumentar a carga nacional e internacional 

  Indicador da Atividade 5020401.0.0: Número de 

capacitação e certificação 

28 Instalações de transporte marítimo em bom 

funcionamento 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indicador de Outcome 980.0.9.0.3: % de 

homens e mulheres têm acesso e oportunidade 

iguais em termos de compartilhamento de 

poder, controle de recursos, tomada de 

decisões, status socioeconômico, status político 

e acesso à justiça e segurança 

25   

  Indicador da Atividade 9803004.0.0: Número de 

mulheres rurais participam e capacitados na 

utilizacao TIC 

25 Promoção efectiva da participação das 

mulheres rurais no desenvolvimento 

económico do país e eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as mulheres 

rurais  

510 

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.0.b: Um Plano 

Estratégico Aprovado, incluindo plano de 

médio prazo 

87,50%   

Indicador da Atividade 5100301.0.f: Número de 

acordo de cooperação e parceria com outro país 

5 Estabelecer uma abordagem sectorial para 

coordenar a implementação dos Planos de 

Atividades. 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo obrigações 61,9%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 31,7%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Marcal   Pinto 

Thursday 20th of 

October 2022 

04:55:35 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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23. C7: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C7: Ministério do Turismo, 

Comércio e Indústria 
56,003,356 - 50,000,000 106,003,356 10,070,257 9.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
3,507,563 - (81,300) 3,426,263 2,033,699 59.4% 

982: Turismo 7,267,183 - 35,100 7,302,283 1,611,930 22.1% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
45,228,610 - 50,046,200 95,274,810 6,427,028 6.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

C7: Ministério do Turismo, 

Comércio e Indústria (MTCI) 
  40,250,000 144,000 300,000 1,725,000 42,419,000 

982: Turismo   250,000 144,000 300,000   694,000 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
  40,000,000     1,725,000 41,725,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

982 Turismo 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indikador Outcome 982.0.0.0.0: % de aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos 

timorenses 

  Indikador Atividade 9820504.0.0: Número de Eventos 

realizadas (Expo festival, eventos culturais e religioza) 

9 Promove Eventus Kulturais no Relijiozas 

Sai Atrasaun Turistika 

  Indikador Atividade 9820505.0.0: Número de Feira 

realizadas e Participantes no Festival de promoção da 

gastronomia 

114 benefisiarius Promove produtu lokal sai atrasaun 

turistiku hodi hasa'e rendimentu ekonomia 

lokal, no promove turismu kulinaria 

Timor-Leste. 

  Indikador Atividade 9820508.0.0: Materiais turísticos 

produzidos; Campanhas de conscientização de marcas 

de turismo realizadas 

4 Promove Sitius, Marka no Atrasaun 

Turismu Timor-Leste ba Mundu 

Internasional 

  Indikador Atividade 9820602.0.0: 1). # locais turisticas 

desenvolvidas. 

2). Numero comunidade beneficiadas; 

1) # de operadores de ecoturismo oferecendo pacotes de 

passeio juntamente com outros setores (café, veteranos, 

etc) (PRE) 

2) # de turistas em instalações de ecoturismo (PRE) 

1). 1 sitiu 

desenvolvido. 2). 

36 beneficiadas. 

Dezenvolve sitiu turistiku hodi hamosu 

atividades turistiku no fo benefisio 

ekonomia ba komunidade lokal 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento 

econômico 

  Indikador Outcome 983.0.5.0.0: % aumento do PIB não petrolífero 

  Indikador Atividade 9831204.0.0: Numero de acções 

realizadas  

1) # das tarifas introduzidas (PRE) 

2) Atingidas as metas anuais definidas na política de 

controlo de importações aprovada (PRE) 

3 Halo kontrolu ba atividades ekonomikas 

hodi proteje direitu konsumedores 

  Indikador Atividade 9831403.0.0: Numeru de 

facilidades construidos (1 centro comercial, 3 mercados 

municipais, 1 armazen tranzito & 4 estudos para rest 

1 Kria kondisaun hodi fasilita eskoamentu / 

distribuisaun produtos komunidade ba 

merkadu 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

market) e envolver as mulheres na gestão de facilidades 

comerciais 

  Indikador Atividade 9831407.0.0: Número de Eventos 

Promoção (expo / feiras / festival) & Numero produtos 

promovidos 

2 Promove produsaun nasional ba merkadu 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.7 : Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local 

  Indikador Outcome 983.0.7.0.0: % de redução na importação de alimentos 

  Indikador Atividade 9830901.0.0: Número de formação 

e MPMEs beneficiádas (6 grupos em 5 Municípios, com 

um total de 140 participantes) 

133 Hasae kapasidade grupos / emprezas 

industria hodi bele hadia kualidade 

produsaun 

  Indikador Atividade 9831001.0.0: Numero de centro (1 

centros) 

1) % de redução na importação de alimentos (PRE) 

2)% de redução na importação de arroz (PRE) 

3) % de redução na importação de água (PRE) 

2 Kria / estabelese sentru hodi apoia 

dezenvolvimentu kapasidade MPMEs 

industriais, espesialmente emprezas foun 

(start-up) 

  Indikador Atividade 9831108.0.0: Numero beneficiarios 36 Fasilita Kreditu ba MPMEs industria hodi 

dezenvolve industria nasionais no kria 

kampu de trabalhu ba komunidade 

  Indikador Atividade 9834000.0.0: Número da população 

mais vulnerável recebida Cesta Básica de Alimentos 

93.021 Estimula Produsaun Nasional no Apoia 

Hadia Ekonomia Nasional 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo obrigações 11,5%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 8,7%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Mario  Filipe 

Saturday 15th of 

October 2022 

09:46:54 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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24. C8: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C8: Ministério da Agricultura e 

Pescas 
23,592,218 - 4,554,050 28,146,268 9,677,802 34.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
13,016,940 - 601,800 13,618,740 5,298,059 38.9% 

797: Agricultura 10,575,278 - 3,952,250 14,527,528 4,379,743 30.1% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

C8: Ministério da Agricultura e 

Pescas (MAP) 
  1,691,896   500,000   2,191,896 

797: Agricultura   1,691,896   500,000   2,191,896 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 

econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.0: da produção de milho em 2,5 toneladas por hectare, irrigação de arroz em 40%, 

duas vezes na produção de café, pecuária em 40% e produção de agricultura em 20%. 

  Indikador Atividade 7971312.0.0: Agricultura integrada 

serem implementado na área de 750 ha, com 

envolvimento de 2,250 agricultores (M: 675 e H: 1,575 

), composto por: 1). Área irrigada de Oebaba 150 ha no 

total de 2,025 ha; 2). Área irrigada de Raibere 50 ha no 

total de 225 ha; 3). Área irrigada de Karau Ulun 75 ha 

no total de 1,050 ha; 4). Área irrigada de Cassa 75 ha no 

total de 400 ha; 5). Área irrigada de Bonuk 75 ha no 

total de 900 ha; 6). Área irrigada de Buluto 75 ha no 

total de 780 ha; 7). Área irrigada de Maliana-I 250 ha no 

total 1,050 ha. 

170 ha Resultadu husi implementasaun atividade 

agricultura integradu iha canais irrigasaun 

potensiais ho utilizasaun sistema pratika 

agricultura diak (PAD) fo impaktu diak 

produsaun no produtividade hare total husi 

produsaun hare iha epoka primeiro no 

segundu nian iha tinan 2022 nian total 

143,442.07 toneladas husi total area 

cultivasaun 37,696.71 ha 

  Indikador Atividade 7971318.0.0: 1). 500 ha de 

plantação de café reabilitadas e atraves de poda e 

cultivar de novo, 2) 500 chefes da família de 

cafeicultores beneficiados em Município de Aileu, 

Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto e 

Manufahi 

100 ha Prosesu (On going) rehabilitasaun 

(rezuminasaun) ba plantasaun cafe atinji ona 

920 ha husi 8000 ha ne'ebe planea atu 

rehabilita iha tinan 2022 nia laran ho 

orsamentu rativicativu nian 

  Indikador Atividade 7971420.0.0: 1). Pastagem comunal 

de # ha e melhoramento de pastagem nativa de # ha 

estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, 

Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). 

Manutenção de forageiras de # ha realizado no Suco de 

Soloi Malere e Soloi Kraik, Municipio de Aileu; 3). # 

chefes de família envolvidos. 

10 ha 8 ha do pastagen nativa estabelecido no 

Municipio de Covalima, Lautem, manufahi e 

Viqueque 

  Indikador Atividade 7971425.0.0: 1). % do total de # 

búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e 

morbilidade de búfalos e vacas reduzido até %; 2). % do 

total de # suínos vacinados e nível mortalidade e 

morbilidade de suínos reduzido até %; 3). % do total de 

# aves a ser vacinados e nivel mortalidade e morbilidade 

de aves reduzido até %; 4). Desempenho dos serviços 

50% Redus ona numeru mortalidade animal hodi 

hasae produsaun animal liu husi halo 

vasinasaun no tratamentu ba animal hanesan 

Karau, Fahi no Manu no inklui animal sira 

seluk ne'ebe hetan moras 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos 

animais alistado no banco de dados 

  Indikador Atividade 7971573.0.0: Rações de peixe de # 

ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe. 

32,52 Ton Distribui ona 32 toneladas racoes de peixe ba 

centru viverus ikan sira hodi hasae produsaun 

elevins (ikan oan) no distribui ba agricultores 

sira hodi hakiak no ida ne'e kontribui ba 

redusaun mal nutrisaun liu husi konsumu 

ikan no mos aumenta rendementu ba uma 

kain sira ne'ebe hakiak ikan. 

  Indikador Atividade 7971574.0.0: % Assegurado e 

protegido a zona agrícola de Bebui do impacto das 

cheias 

95,68% Halo normalizasaun no protesaun ba canais 

irrigasaun no zona agricola sira ne'ebe 

afetadu husi udan no mota hodi garanti asesu 

be ba natar sira. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Atividade 5100109.1.2: # de auditorias 

internas efetuadas 

15 Halo kontrolu ba uzus de patrimoniu, 

avaliasaun dixiplinar ba chefia no funcionario 

delegasaun teritorial husi diresaun Geral 

Pescas Florestas no Quarentena ne’ebe 

destakadu iha Municipio sira, halo inspesaun 

ba implementasaun atividades sira ne’ebe 

implementa iha Municipio sira hodi bele 

garante qualidade husi resultadu ne’ebe atinji 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo obrigações 43,6%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 29,6%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Filomeno -  

Moreira 

Tuesday 18th of 

October 2022 

09:51:34 AM 

Faustino Tibúrcio 

Guterres da Silva 

Tuesday 18th of 

October 2022 

11:31:58 AM 

Cesar José da 

Cruz 

Wednesday 19th 

of October 2022 

09:34:56 AM 

 

  



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 85 

 

25. C9: MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C9: Ministério da Defesa 18,784,731 - - 18,784,731 5,012,448 26.7% 

388: Defesa Nacional 16,296,389 - - 16,296,389 3,353,633 20.6% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,413,461 - - 2,413,461 1,627,227 67.4% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
74,881 - - 74,881 31,588 42.2% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

C9: Ministério da Defesa (MD)   3,850,000 2,000,000 2,000,000   7,850,000 

388: Defesa Nacional   3,500,000 2,000,000 2,000,000   7,500,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  350,000       350,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

388 Defesa Nacional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças 

externas. 

  Indicador de Outcome 388.0.0.0.0: Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias 

  Indicador da Atividade 3880702.0.0: Número de 

funcionários aposentados; Número de novas F-FDTL 

recrutadas 

1) 19 Pessoas, 

2) 600 Pessoas  

Funsionariu foun ba Ministerio da Defesa 

hamutuk 19 Pessoas no agora dadaun iha 

faze anunsiu rezultadu final, Kadetes foun 

F-FDTL 600 pessoas konklui ona no agora 

tuir hela formasaun iha CFT Metinaro. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 56,0%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 21,4%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Alfredo Otilio 

Soares das Neves 

Tuesday 18th of 

October 2022 

04:08:59 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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26. C902: FALINTIL F-FDTL 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

C902: FALINTIL F-FDTL 25,527,233 - - 25,527,233 15,481,462 60.6% 

388: Defesa Nacional 22,930,372 - - 22,930,372 14,756,779 64.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,566,861 - - 2,566,861 720,547 28.1% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
30,000 - - 30,000 4,135 13.8% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

388 Defesa Nacional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra 

ameaças externas. 

  Indicador de Outcome 388.0.0.0.1: Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias 

38806 Defesa Militar [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares 

eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste. 

  Indicador do Output 38806.0.0.0.1: % de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de 

preparação necessários em tempo de paz. 

3880601 Garantir Missão Operacional das F-FDTL 

  Indicador da Atividade 3880601.0.0: Misaun operasional garantido 1. 3 vezes) 2.) 10 

3880606 Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares 

  Indicador da Atividade 3880606.0.1: Número de ativos adquiridos 1.) 40% 2.) 20 % 

38809 Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 38809.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei 

  Indicador do Output 38809.0.0.0.1: % de funcionários receberam pagamentos no prazo 

3880901 Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos 

  Indicador da Atividade 3880901.0.1: % de pagamento de salários e 

vencimentos no prazo 

75% 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indicador de Outcome 980.0.9.0.b: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e 

oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa. 

98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e 

provisão de segurança é aumentada 

  Indicador do Output 98028.0.0.0.5: Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de 

Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa. 

9802806 Promove Leaderança no capaçidade Mulher no FFDTL 

  Indicador da Atividade 9802806.0.0: a) Nú. de mulheres participaram 

no treinamento de habilidades de liderança e gestão.  

b) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da 

paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de 

género. 

a.) 80 pessoas b.) 1 pesoa 

9802807 Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualidade de 

Género 

  Indicador da Atividade 9802807.0.0: Nú. de mulheres recrutadas e 

promovidas na F-FDTL. 

1 vez 

9802808 Estabeleçimento da unidade de gênero 

  Indicador da Atividade 9802808.0.0: O funcionamento da unidade de 

género funciona eficaz. 

50% 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

9802809 Aspectos integrados de gênero no currículo 

  Indicador da Atividade 9802809.0.0: O currículo do centro de 

treinamento de Defesa integrou os aspectos de gênero e inclusão. 

50% 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.1.f: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo 

Indicador da Atividade 5100109.0.o: % de recomendações de auditoria 

sendo implementadas 

75% 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 65,3% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 51,2% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Agostinho Nunes  

da Silva 

Friday 14th of 

October 2022 

11:19:03 AM 

Domingos 

Marques da Costa 

Freitas 

Monday 24th of 

October 2022 

11:49:14 AM 

Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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27. D1: MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D1: Ministério do Interior 30,516,862 - 75,000 30,591,862 13,828,690 45.2% 

366: Segurança Nacional 25,928,630 - 896,800 26,825,430 11,735,147 43.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
4,566,672 - (821,800) 3,744,872 2,086,923 55.7% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
21,560 - - 21,560 6,620 30.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

D1: Ministério do Interior (MI) 195,039 3,567,721 1,691,500   2,384,135 7,838,395 

366: Segurança Nacional 195,039 3,567,721 1,691,500   2,384,135 7,838,395 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 

PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

366 

  

  

Segurança Nacional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como 

a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada 

Indicador de Outcome 366.0.0.0.0: Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres 

36615 

  

  

Segurança do Património do Estado [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 36615.0.0: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do 

Estado é estabelecido, consolidado e implementado 

Indicador do Output 36615.0.0.0.0: Número de infrações; % de infração com prisão 

3661504 Garantir a segurança dos edifcios e instalações públicas 

  Indicador da Atividade 3661504.0.0: 

Número de guardas permanentes 

atribuídos à segurança de edifícios e 

instalações públicos 

Atribui ona 1934 guardas hodi asegura posto vigilansia 350 iha posto 

administravivo 65 iha munisipiu 13 inklui RAEOA 

3661505 Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço 

  Indicador da Atividade 3661505.0.0: 

Todos os serviços de segurança em 12 

Municipios e a RAEOA são 

Inspecionados 

1) Hala’o ona inpesaun no supervizaun ba servisu funcsionarius iha 

Municipio Aileu, Ermera, Manatuto, Baucau no Viqueque 

2) Hala’o ona enkontru no fo orientasaun ba funsionarius DNSPPP iha 

munisipiu Aileu, Covalima, manatutu no Viqueque hodi servisu tuir estrutura 

APC nian  

36621 

  

  

Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz [S] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 36621.0.0: Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi 

desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades. 

Indicador do Output 36621.0.0.0.1: % comunidades do total de 65 Postos Administrativos tiveram acesso a serviços 

de alerta e resposta antecipada à prevenção de conflitos. 

3662106 Supervisão e monitorização dos serviços de prvenção e resolução de conflitos nos Municipios e Postos 

Administrativos 

  Indicador da Atividade 3662106.0.0: 

Número de relatórios de 

monitoramento e supervisão 

Hala’o ona monitorizasaun servisu operasional DNPKK no koordenasaun 

servisu iha Posto Administrativu 12 inklui RAEOA 

3662107 Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos 
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# 

PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

  Indicador da Atividade 3662107.0.0: 

Número de participantes / estudantes; 

Número de escolas envolvidas 

1. Implementa ona programa Alerta Cedo hodi halo Prevensaun ba konflitus 

relasiona ho eleisaun prezidensial iha município de Aileu, Ainaro no Dili ho 

objetivo hodi reduz número konflitus durante Kampaña no antes eleisaun 

prezidensial 

2. Realiza ona formasaun “Elementu Hari’i Paz” ho objetivo atu hasa’e 

konsiensia autoridade lokais, OPS no Juventude konaba prevensaun 

konflitus iha munisípiu Aileu, Covalima, Dili, Lautem, Manatuto, Manufahi, 

Viqueque no RAEOA. Total pastisipantes 478 (H=347 M=131) 

3. Realiza ona programa de Edukasaun Sívika iha eskolas/ Universidades = 

14. Total partisipantes 1,564 (H=772 M=792) iha Munisipiu Bobonaro, 

Covalima, Lautém, Manatutu, Manufahi, Viqueque no RAEOA 

4. Realiza ona formasaun ba prevensaun konflitus, Gestaun Emosaun, 

Protesaun ba Labarik Eskola Sekundaria 2 iha munisipiu de Aileu no Dili. 

Total partisipantes 83 (H=44 M=39) 

3662108 Organizar encontros comunitários, seminarios e mediações 

  Indicador da Atividade 3662108.0.0: 

Número de reuniões / seminários; 

Número de casos identificados 

resolvidos 

1. Liu husi diálogu no mediasaun ne’ebe realizaiha fulan Janeiru-Setembro 

ekipa DNPKK konsegue: 

• identifika 540 kazu foun 

• rezolve 222 

• identifika 264 kazu iha prosesu 

 

2. DNPKK hamutuk ho G-7+ realiza diálogo rekonsiliasaun ba grupos artes 

marsiais no artes rituais iha munisipiu Covalima, posto administrativo 

Zumalai, Bobonaro-Balibo, Posto administrativo Balibo , munisipiu Lautém, 

Posto administrativo Lospalos Vila no ManatutoVila. Total Partisipantes 

1,213 (M= 799 F=414) 

 

3. Implementa ona programa “Semináriu Prevensaun Konflitu” ba 

Juventude Artes Marsiais, Artes Rituais no komunidade iha munisipiu 

Baukau, Ermera, Dili no Vikeke. Total partisipantes 755 (M=519 F=237)  

4. Implementa ona “Sorumutu Komunitáriu” ba komunidade iha munisipiu 

Dili. Total partisipantes 168 (M=93 F= 75) 

36622 

  

  

Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei 

Indicador do Output 36622.0.0.0.0: % de funcionários receberam pagamentos no prazo 

3662202 Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos 

  Indicador da Atividade 3662202.0.0: 

% de pagamento de salários e 

vencimentos no prazo 

100% funsionarius SEPC simu ona salarios na fulan Janeiro-Setembru 

36623 

  

  

Proteção Civil e Serviço de Bombeiros [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 36623.0.0: Prevenção, proteção e resposta a desastres naturais e fogo são 

fortalecidos e aprimorados 

Indicador do Output 36623.0.0.0.0: Número de incêndios combatidos; Número de intervenções 

3662310 Supervisionar, inspecionar e coordenar do serviço relacionado com áreas de risco 

  Indicador da Atividade 3662310.0.0: 

# Serviços Opercionais da Proteção 

Civil nos Municipios e Postos 

Administrativos supervisionados, 

coordenado e fiscalizado  

1. Partisipa iha enkontru kooperasaun ho parseiru dezenvolvimentu, 

MERCY CORPS no KOIKA relaciona ho implementasaun atividades 

redusaun risku dezastre iha Dili 

2. Partisipa iha serimonia diálogu konflitus entre Artes Marsiais iha 

munisípiu Lautem hodi kontribui paz no estabilidade iha sosiedade,  

3. Participa iha Talk show konaba programa PAN RKSNU 1325 Feto, Paz 

no Seguransa  

4. Participa programa Talk Show no kafe Dader iha ativiade DNGRD 

relasiona ho komemorasaun no reflexão ba akontecimento ciclone tropical 

seroja iha dia 4 Abril 2021 

5. Akompaña no partisipa iha treinamento HVRA-CBDRM ba programa 

DNGRD iha postu administrativo Hatolia no Ermera 

6. Enkontru koordenasaun servisu entre Agente de Proteção Civil no 

Agencias Nacional & Internacional hodi halo preparasaun ba Seminário 

internacional Proteção Civil nian 

7. Realiza ona seminário Internacional proteção civil nian hodi hadia 

mekanismu coordenasaun de Gestão de Riscos de Desastres iha Timor-Leste 

8. Enkontru koordenasaun ho autoridades locais iha munispiu Ermera no 

Manatuto hodi fasilita espasu ka terrenu hodi harii edifício integrado 
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# 

PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

proteção civil 

9. Enckntru koordenasaun entre autoridade local no coordenador artes 

marsiais hodi halo preparasaun ba dialogo entre arte marciais iha 

Munisipiu de Manatuto. Total participantes 127 (M=102 F=25) 

10. Participa enkontru koordenasaun Inter-Ministerial iha Direção Geral 

Habitação e Urbana - Ministerio das Obras Públicas, konaba estabele ekipa 

Task Force hodi atua konaba konstrusaun ilegal ne’ebe kauza estragus ba 

vias Públicas no provoka risku ba inundasaun. 

11. Realiza ona sosializasaun ba Lei Proteção Civil, Decreto Lei no.7/2021, 

Decreto Lei no. 11/2022, e Decreto Lei no. 20/2022, ba Autoridades locais 

no agentes de proteção Civil iha 13 Postos Administrativos iha 3 Municipio 

(Ainaro, Baucau, Ermera e incluindo outros entidades relevantes nos postos 

administrativos. Total participante 650 (M=564 F=86) 

36624 

  

  

Gestão de riscos de desastres [S] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem 

de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas 

Indicador do Output 36624.0.0.0.1: % da população afetada por desastres naturais que recebem apoio do governo 

3662407 Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres 

  Indicador da Atividade 3662407.0.1: 

Número de reuniões realizadas; 

Número de workshops realizados 

1) Partisipa iha reuniaun konaba Avaliasaun ba Selebrasaun Loron Mundial 

ba Redusaun Risku Dezastre  

2) Partisipa iha inaugurasaun armazem DNGRD 

3) Partisipa iha enseramentu formasaun ba kadetes foun bombeirus  

4) Partisipa iha enkontru konaba sosializasaun Lei Baze Proteção Civil 

5) Xefe Administrasaun ha,utuk ho UPM realiza formasaun ba korpu 

bombeirus iha munisipiu 10 konaba Busca no Salvamento ba Vítima dezastre 

iha tasi no mota, durante loron 3  

6) Partisipa iha enkontru ho DNGRD hodi deskuti konaba oinsa halo 

preparasaun ba hodi manda fila refijiadus ba sira nia hela fatin  

7) Partisipa iha seminário konsultasaun públika konaba estado de 

diagnósico ih salaun Oka Rudal 

8) DNGRD realliza ona Avaliação Vulnerabilidade Risco e Perigo à 

Dezastre (HVRA-CBDRM ) iha município de Covalima, Ermera, Manatuto e 

Manufahi. Total 157 participantes (M= 98 F=59) 

9) DNGRD servisu ho Care International halo simulasaun / ezersisiu konaba 

o cenário da inundasaun iha suku Makadiki, município Viqueque. 

10) Reuniaaun konaba rekrumanetu ba korpus de bombeiros iha munisipiu 

Ermera, Liquiça no Manatuto 

11) Realiza ona formasaun konaba CBDRM iha munisipiu Ermera e 

RAEOA. Total participante 50 (M= 38 F=12) 

3662408 Apoio de emergência durante desastre 

  Indicador da Atividade 3662408.0.1: 

Número de família / pessoa 

relacionada a desastres identificados 

1) Uma kain 362 ne’ebe afeta husi dezastre natural iha munisipiu 12 inklui 

RAEOA simu ona apoiu emergência liu husi ekipa DNGRD 

2) Korpu Bombeirus fó apoiu emergencia no kombate insendius iha 

munisipiu 13 no RAEOA, hanesan:  

• Fogos Urbanos (70)  

• Queimaduras Urbanas (9)  

• Fogos Florestais – (23) 

• Fogos Insudtriais – (3) 

• Curto Circuito de Elétricos (45)  

• Outros fogos – (14) 

• Acidentes de Viação (7)  

• Acidentes de Trabalho (13)  

• Outros acidente (27) 

• Acidentes Aquáticos (2)  

• Outros Acidente (7) 

• Partos (23) 

• Doenças Súbitas (80)  

• Transportes Hospitalares (165)  

• Outros emergências (23)  

• Apoio Forneimento e abastecimentos de águas (785)  

• Apoio Desobstrução de vias (284)  

• Apoio Outros serviços (4163) 

3662409 Apoio à recuperação pós-desastre 
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# 

PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

  Indicador da Atividade 3662409.0.1: 

Número de família / pessoa 

relacionada a desastres identificados 

1) Uma kain 123 simu ona apoiu recuperasaun, hanesan material 

konstrusaun no orsamento de mão-de-obra iha munisipiu Ermera, Lautem 

no Covalima 

  

  

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de 

cidadania 

Indicador de Outcome 366.0.1.0.2: Redução no número de incidentes criminais 

36608 

  

  

Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 36608.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei 

Indicador do Output 36608.0.0.0.0: % de funcionários receberam pagamentos no prazo 

3660801 Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos 

  Indicador da Atividade 3660801.0.0: 

1) % de pagamento de salários e 

vencimentos no prazo (DNGRD / 

SEPC) 

2) % de pagamento de salários e 

vencimentos no prazo (Serviço 

Migração 

100% dos funcionarios Servisu Migrasaun simu ona salarios iha fulan 

Janeiro-Setembroo, hanesan tuir mai:  

1. PNTL Cargo Chefia: 7  

2. Funcionario Civil: 61.  

3. Membru PNTL: 85 (Salario mai husi PNTL)  

4. Contratados : 6  

 5. Assesores : 2 

36616 

  

  

Serviço de Migração [NT] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 36616.0.0: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é 

controlado e inspecionado 

Indicador do Output 36616.0.0.0.0: % de visitantes em situação ilegal 

3661605 Assegurar o controlo civil de estrangeiros 

  Indicador da Atividade 3661605.0.0: 

Número de chefes e membros do 

Serviço de Migração realizam 

inspeções de trabalho e participam de 

reuniões bilaterais 

1. Liu husi sistema BMIS ne’ebe instala iha pontus entrada, Servisu 

Migrasaun konsegue identifika/ detekta iha fulan Janeiro-Setembro 2022:  

- movimento ema tama : ema 64,794 (M= 39,888 F=24,906) 

- movimento ema sai : ema 72,081 (M= 45,209 F=26,872) 

- violasaun vistu : ema 48  

-Abandona voluntariu : ema 15 

-Expulsaun : ema 1 

Re-admisaun passiva : ema 11 

2. Participa Seminário Internacional konaba mekanismu koordenasaun ba 

jestaun risku dezastre iha TL 

3. Partispa iha Audencia Públika hodi ratifika akordo konaba modalidade 

entre estadu membru CPLP 

4. Participa iha avaliasaun servisu PNTL konaba seguransa durante 

kampaña ba eleisaun presidensial 

5. Patnership Agreement IVS Working Group 

6. Participa no Talk Show konaba Tráfico Humano na RTTL.Ep 

7. Participa iha enkontru ho IOM konaba Plano Estrategico Interministerial 

8. Participa iha audencia publica ho PN konaba Trafico Humano iha 

comissão B 

9. Halo ona sosializasaun ba Viñeta vistu foun  

10. Hala’o ona sosializasaun ba Lei No. 11/2017 (Lei Migrasaun no Azilu) 

no Trafiku Umanu iha munisipiu Bobonaro, Covalima no RAEOA 

11. Partispa iha Kursu Lideransa Inteligensia iha Australia 

12. Partispa iha kursu Border Control Agency Management Program 

(BCAMP) liuhusi virtual (zoom) 

13. Partispa iha program investigasaun ba trafiku umanu 

14. Enkontru ho MNEK konaba konaba Lista Verde ne’ebe seidauk finaliza 

passe fronteira, vistu kortezia no pareser vistu traballu 

15. Partispa iha lansamentu SOP ba Trafiku Umanu 

16. Partidipa iha enkontru koordenasaun ministerial konaba kriasaun parke 

industrial iha fronteira, ligasaun Auto-mobile, Transporte Maritima no 

Aereo  

3661606 Realizar ações de cooperação com países parceiros específica na área de Migração 

  Indicador da Atividade 3661606.0.0: 

Sistema no lugar; Número de 

reuniões 

Servisu Migrasaun realiza ona reuniaun ba dala 15 iha fulan Janeiro-

Setembro, hanesan tuir mai:  

 1. Enkontru ho Embaixada Austrália konaba kooperasaun Kursu Inglês  

2. Enkontru ho Embaixada Austrália konaba fornesimentu Curso Facial 

Recognition & Examinação de dokumentos 

3. Enkontru ho Segundo Secretário Embaixada Nova Zelândia sobre os 

requerimentos de posição de nova diploma através de acreditação cruzada 

4. Enkontru ho adidu Imigrasaun Austalia sobre Visa Estada Temporária 
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5. Enkontru ho Asia Foundation sobre Grupo Trabalhador inter-ministerial 

dadus de turismo 

6. Enkontru ho chefe missão IOM ho Immigration Briefing Update 

7. Enkontru ho IOM sobre sistema MIDAS 

8. Enkontru ho Embaixada Australia konaba visto no 

demonstrasaun/ilustrasaun mákina sistema passaporte reader ne’ebe mak 

sei utiliza iha pontos de entrada iha fronteiras  

9. Enkontru ho Embaixada Portugal iha TL 

10. Enkontru ho delegasaun do depart. Home Affairs Austrália konaba 

relatório scooping assesment de SM 

11. Participa iha Enkontru koordenasaun interministerial no avaliasaun 

implementasaun programa estratégico no kooperasaun (PEC) entre TL no 

Portugal 

12. Participa iha Enkontru virtual konaba ANDEX Regional Consulation 

Meeting 

13. Enkontru ho Embaixada Xineza iha TL 

14. Enkontru anual ho grupu ASIA-PASIFIC konaba money loundry iha 

Australia 

15. Enkontru ho DGAB-MNEK diskute konaba Insentivu Vistu Reino Unido 

RDTL 

3661607 Inspecionar e monitorizar os adidos de migração e Realizar ações de cooperação com países parceiros 

  Indicador da Atividade 3661607.0.0: Número do relatório de inspeção 

980 

  

  

Igualdade de Género e Inclusão Social. 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

Indicador de Outcome 980.0.9.0.c: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e 

oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança. 

98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e 

provisão de segurança é aumentada 

  Indicador do Output 98028.0.0.0.0: Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de 

Segurança que aumento sua capacidade de liderança na PNTL e no setor da Segurança. 

9802811 Monitorização e avaliação da implementação do PAN e revisão do PAN 1325 (2021-2025) 

  Indicador da Atividade 9802811.0.0: 

1) Nú. de reunião interministerial 

realizada sobre a implementação do 

NAP-1325 

2) PAN-1325 fase II aprovado e 

socializado 

3) Nú. Relatóriu de Monitorização e 

avaliação da implementação do PAN 

1325 produzido 

• Realiza ona enkontru no konsultasaun ho linhas ministeriais, sociedade 

civil no ekipa monitorizs=asaun konaba faze daruak PAN 1325. Total 

partisipantes 140 (M=61 F=79) 

• Realiza ona programa Talk show iho GMNTV nomoso programa Ita nia 

Bainaka iha RTTL konaba “PROSESU PARTISIPATIVU NO INKLUZIVU 

IHA DEZENVOLVIMENTU PLANU ASAUN NASIONÁL, REZOLUSAUN 

KONSELLU SEGURANSA ONU 1325 KONA-BA FETO, PÁS NO 

SEGURANSA (PAN 1325) FAZE DARUAK NUUDAR GOVERNU TIMOR-

LESTE NIA KOMPRIMISU BA IGUALDADE JÉNERU” 

9802812 Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades 

  Indicador da Atividade 9802812.0.0: 

Número de mulheres nos processos de 

tomada de decisão e no 

desenvolvimento da paz na 

comunidade 

• Fasilita ona formasaun “Mata Dalan Mediasaun Sensivel ba Jeneru” ba 

mediadores DNPKK nian iha munisipiu Aileu, Ainaro, Baucau, Ermera, 

Likisa, Lautem Manatuto, Manufahi, Dili no RAEOA. Total partisipante 45 

(M= 30 F=15) 

• Sensibiliza ona informasaun ba kadetes foun bombeiros konaba Planu 

Asaun Nasional (PAN) 1325 konaba Feto, Pás no Seguransa no Igualdade 

de Género. Total partisipante 60 (M=54 F=6) 

• Realiza ona formasaun konaba Lideransa Transformativa ba Igualdade de 

Géneroba autores implementadores do PAN 1325 liu husi linhas ministeriais 

no sociedade civil iha município de Dili, Baucau no RAEOA. Total 

partisipante 98 (M=37 F=61)  

• DNPKK no UN WOMEN hamutuk ho Linha Ministerial no Instituisaun 

Estadu hanesan MJ, MSSI, MAE, PDHJ, Defensoria Publiku, Polisia 

Komunitaria inklui ONG Belun halo diskusaun konaba “Esbosu termu 

referensia ba rede nasional mediasaun kontestu Timor-Leste, iha salaun 

konferensia Maubara Room Timor Plaza, Dili. Total partisipantes 17 (M=11 

F=6) 

  Indicador da Atividade 9802812.0.1: 

Pelo menos 20% de mulheres e 80% 

homens que participam no processo 
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da tomada decisacao e construcao da 

Paz e Seguranca 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.1.g: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo 

51001 

  

  

Boa Governação [S] 

Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no 

funcionamento da administração pública. 

Indicador do Output 51001.0.0.1.1: Objetivos do Plano Anual Alcançados 

5100108 Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política 

  Indicador da Atividade 5100108.1.k: 

Número de ações de cooperação com 

países parceiros específica na área de 

Segurança Interna e orientação 

política 

1) SEPC partisipa iha konferensia virtual internasional liu husi zoom 

meeting 

2) SEPC participa hand over virtual bombeirus para DNB 

3) Participa talk show konaba inundasaun dia 4 Abril 2021 

4) SEPC participa iha serimonia Grasscots Human Security Project (GGP) 

and reception to celebrate 20 years iha embaixada Japão 

5) SEPC participa iha konferensia nasional ba mudansa klimátika iha MoF 

6) SEPC participa iha CVTL doiuble disastre a case study leench response 

to the 2021 foods during Covid-19 

7) SEPC participa iha serimonia voo dahuluk Qantas Airline  

8) VMI hala’o enkontru ho Diretor Nacional de Aprovizionamento no ekipa 

téknika husi Gabinete Primeiro Ministro no PNTL relasioa ho projetu foun 

neen (6) ba kontrusaun Posto seguransa ba UPF iha Mota Ain, Tunu bibi, 

Mota Masin, Sakato, Oesilo no Citrana no aprezentasaun ba dezeñu foun sia 

(9) bairros, esquadra no quartel da PNTL hanesan Novo construção Bairos 

de Polísia Município Viqueque, Baucau, Construção de esquadra PNTL 

Posto Administrativo Laclo, Postu Administrativo Nain Feto, Vera Cruz, 

Cristo Rei, Construção Quartel PNTL iha Municípiod Aileu no Liquiçá. 

9) VMI teve hala’o enkontru ho xefe misaun Oganizasaun Internacional 

Migrasaun (IOM), ho objetivo atu reforsa servisu migrasaun relaciona ho 

krime tráfico humano  

10) VMI acompaña husi Diretor Planeamento PNTL no ekipa téknica hala’o 

vizita ba komando PNTL iha município Liquiça ho objetivu atu observa 

konstrusaun ba kazerna iha eskudra Maubara  

11) VMI partisipa iha serimonia lansamentu ofisial ba programa Estrategia 

Nacional de Protesaun Social período 2021-2030  

12) VMI akompaña husi komandante admin. PNTL, Comandante Comando 

PNTL RAEOA no Comandante ba Programa Dezenvolvimento Polísia 

Timor-Leste (TLPDP), inaugura projeto rehabilitasaun ba edifício eskuadra 

PNTL Oesilo  

13) VMI hala’o enkontru ho ofisial Ligação do Ministério dos Assuntos 

Internos Embaixada de Portugal hodi hato’o komitmentu ho Embaixada de 

Portugal hodi fo asesoria ba servisu migrasaun no PNTL relaciona ho 

servisu seguransa atu nune’e bele kontrola movimentu sidadaun estrangeiru 

iha fronteira.  

14) VMI akompaña husi koordenador Residende ONU realiza enkontru 

video konferensia ho Diretor Regional da ONU – UNODC hodi diskuti 

konaba ajudos UNODOC nian mai Governo de TL hodi kombate krime 

tráfico drogas, tráfico humano  

15) Partisipa iha enkontru ne’ebe realizada husi DGAF relasiona ho mega 

projetu Kuartel Geral PNTL 

16) Partisipa iha enkontru realiza husi MNEK konaba kooperasaun bilateral 

entre governu TL no Japaun relasiona ho ró militar  

17) Partisipa iha reuniaun realiza husi MNEK konaba kooperasaun bilateral 

entre governu TL no nova Zelandia relasiona kestaun seguransa 

partikularmente iha área Polisia komuntaria no kapasitasaun ba ofisial 

polisia suku (OPS) 

18) Partisipa iha reuniaun ho empreza Shanghai Construction Group ne’ebe 

realiza husu GDAF realasioan ho konstrusaun aliserse (raft-foundation) 

QG-PNTL nian 

19) Emissaun parser jurídiku no proposta despaxu do hetan desizaun husi 

Mistru Interior relasiona ho prosesu disxiplinar PNTL nian 

20) Emisaun pareser jurídiku no proposta despaxu konaba lisensiamentu, 

importasaun, utilizasaun ba radioativos no explozivus 
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21) Implementasaun ba akordu kooperasun bilateral entre governu RDTL no 

Rep. Portuguesa relasioan ho materia seguransa 

22) Halo ona proposta ba Lei konaba revizaun ba kódigu estrada 

23) Tratamentu konjuntu ho MNEC konaba nomeasaun kolokasaun de 

ofisial de ligasaun ho ministerio interior iha Embaixada TL ba Rep. 

Indonésia 

24) Aprovasaun no promulgasaun ba projetu ba Dekretu Lei konaba 

Organika no Estatutu Pessoal ba membru PNTL 

510 # de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

3 

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
52,4% 

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
17,8% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Januario  Barreto 

Friday 14th of 

October 2022 

10:42:22 AM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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28. D103: POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D103: Policia Nacional de Timor 

L:este (PNTL) 
41,758,491 - 7,822,090 49,580,581 31,419,483 63.4% 

366: Segurança Nacional 38,800,751 - 5,112,371 43,913,122 27,432,745 62.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,940,990 - 2,709,719 5,650,709 3,981,038 70.5% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
16,750 - - 16,750 5,700 34.0% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

D103: Polícia Nacional Timor-

Leste (PNTL) 
  2,937,010 4,579,000 160,000   7,676,010 

366: Segurança Nacional   2,937,010 4,549,000     7,486,010 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
    30,000 160,000   190,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

366 Segurança Nacional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de 

cidadania 

  Indicador de Outcome 366.0.1.0.0: Redução do número de inicidentes que obriguem o envolvimento da Polícia 

36601 Operação de segurança interna [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 36601.0.0: A segurança dos cidadãos é assegurada 

  Indicador do Output 36601.0.0.0.0: Número de operações conjuntas e colaboração 

3660101 Cooperação de segurança técnica, militar e civis 

  Indicador da Atividade 3660101.0.0: # cooperacao estabelesidos A PNTL coopera com 9 parceiros externos e 

estabelece cooperação interna com 6 parceiros. 

3660102 Operações da PNTL 

  Indicador da Atividade 3660102.0.0: # operasaun da PNTL 

realizados 

1) No inicio Setembro foi 4.056 = (F/609, 

M/3,447) membros estacionados no nacional, 13 

municipios e incluindo RAEOA. 2) E um ano de 

operação de rotina e 4 operações especiais 

(segurança surto COVID 19 e Eleição 

Presidencial e Prevenção crime organizado) 

36604 Gestão de Equipamentos e Infraestrutura [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 36604.0.0: Existem infraestruturas apropriadas para apoiar a PNTL a cumprir a 

sua missão. 

  Indicador do Output 36604.0.0.0.0: Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada 

3660401 Aquisição e manutenção de equipamentos 

  Indicador da Atividade 3660401.0.0: 1) # veiculos e motocicletas 

comprado; 2) # Rádio de comunicação obter manutenção 

1). Distribuição novo de 90 carros para 13 

municípios (VPU e Esquadras e Tranzitos) 

2). Composto por 316 carros e 126 motos bem 

conservadas 

3660402 Reparação e manutencao comunicao/IT 

  Indicador da Atividade 3660402.0.0: 1) # equipamentos IT e 

comunicação. 

Em andamento para construir 5 torres 
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3660403 Gestão de sistemas de informação e de comunicação 

  Indicador da Atividade 3660403.0.0: 1) # equipamentos IT e 

comunicação. 

1). Reparar 279 desktops, 9 laptops e 70 

impressoras 

2). Distribuição 190 nova unidades de 

computadores desktop" 

3660404 Acquisition of specific equipment for PNTL 

  Indicador da Atividade 3660404.0.0: # de equipamentos 

especificios para a PNTL adquiridos 

Em andamento  

36605 Alimentação e rações combates de operacional para PNTL [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 36605.0.0: Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço 

efetivos 

  Indicador do Output 36605.0.0.0.0: Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias 

3660501 Apoiar alimentação para todos agentes a policia do serviço efetivos 

  Indicador da Atividade 3660501.0.0: # agentes policia ne'ebe 

hetan alimentasaun 

1,283 = (F/48, M/1235) policiais  

36607 Gestão de Segurança Terrestre e Costeira de Timor-Leste [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 36607.0.0: Acesso da comunidade à informação para evitar conflitos e de 

negocio ilegais no terreno. 

  Indicador do Output 36607.0.0.0.0: Número de migrantes ilegais e quantidades de bens ilegais que entram 

3660701 Vigilância e controlo da costeira e fronteira terrestre 

  Indicador da Atividade 3660701.0.0: # de negócios ilegais no 

mar e na fronteira terrestre reduzido 

Infiltração de migrantes evitada 

3660702 Prevenção de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre 

  Indicador da Atividade 3660702.0.0: # de negócios ilegais no 

mar e na fronteira terrestre reduzido 

As pessoas vivem em segurança e paz 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas 

  Indicador de Outcome 366.0.2.0.0: Redução do número de reclamações contra a polícia 

36603 Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da PNTL [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 36603.0.0: Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas 

funções. 

  Indicador do Output 36603.0.0.0.0: Número de ações de formação concluídas com sucesso 

3660301 Formação acadêmica e técnico policial 

  Indicador da Atividade 3660301.0.0: 1) # plano de capacitacao 

da PNTL na area tecnica aprovado e implementado. 2) Numero 

formacao realizada 3) Numero membro PNTL atende e graduado 

em treinamento tecnico policial. 

1) Foram aprovados e implementados 3 planos 

de formação da PNTL na área técnica; 2) 55 

formandos frequentaram cursos de formação 

tranzito rodoviaria; 3) 43 = (F/2, M/41) 

membros da PNTL se formaram IDN e CPOS  

36618 Polícia Comunitária [S] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 36618.0.0: Através do estabelecimento de fortes parcerias com as comunidades, 

a PNTL assegura a proteção efetiva das comunidades e uma melhor qualidade de vida. 

  Indicador do Output 36618.0.0.0.0: % de força policial realizando policiamento comunitário diariamente 

3661805 Patrulhamento comunitário urbano e rural 

  Indicador da Atividade 3661805.0.0: # crime reduzido (1) aumento de 1.991 crimes e (2) aumento de 

2.818 acidentes 

3661806 Encontros comunitários 

  Indicador da Atividade 3661806.0.0: # Encontros comunitários A confiança do público na políciamento está 

aumentando 

3661807 Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes 

  Indicador da Atividade 3661807.0.0: # de partisipantes atendido Em uma situação contínua controlada e segura 

36619 Prevenção Criminal, Serviços de Investigação e Informação [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 36619.0.0: A segurança e a segurança da população melhoraram após a redução 

da violência, criminalidade e insegurança. 

  Indicador do Output 36619.0.0.0.0: Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para 

apoiar a formulação de políticas públicas 

3661903 Fazer vigilância, fiscalização e prevenção de contra bando/negócios ilegais no mar e fronteira terrestre 

  Indicador da Atividade 3661903.0.0: # negócios ilegais no mar e 

fronteira terrestre reduzidos 

Eles passarão por canais oficiais e poderão 

aumentar a receita econômica do país. 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indicador de Outcome 980.0.9.0.d: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e 

oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança. 

98029 Implementação do NAP-GBV [P] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98029.0.0: Violência Baseada em Gênero é reduzida 
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  Indicador do Output 98029.0.0.0.0: Número de vítimas/sobreviventes de VBG que apresentaram queixa à Unidade 

de Pessoas Vulneráveis. 

9802915 Acompanhamento e avaliação de NAP-GBV e participar das reuniões da entidade 

  Indicador da Atividade 9802915.0.0: Número de monitoramentos 

e avaliações realizados 

foi realizado em 12 municípios 

9802916 Divulgação de informações práticas sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e GBV a 

Autoridade local e líderes comunitários 

  Indicador da Atividade 9802916.0.0: Número de autoridades 

locais e líderes comunitários aumentam seus conhecimentos 

sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica 

e à violência baseada em gênero 

Foram realizados três seminários, 400 

participantes tiveram conhecimentos 

510 

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.1.h: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo 

Indicador da Atividade 5100206.0.h: 1) # de posições não 

preenchidas; 2) # de ajuste retroativo; 3) # de funcionários com 

desempenho insatisfatório 

Promoção por antiguidade com 229 = (F/6, 

M/223) 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, 

e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 67,7% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 29,1% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Ernesto  Martins 

Wednesday 12th 

of October 2022 

03:52:43 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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29. D2: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS (MPM) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D2: Ministério do Petróleo e 

Minerais 
82,620,903 - - 82,620,903 71,572,073 86.6% 

401: Gestão de Recursos 

Petrolíferos e Minerais 
71,700,084 - 20,000 71,720,084 70,983,824 99.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
10,920,819 - (20,000) 10,900,819 588,249 5.4% 

 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

D2: Ministério do Petróleo e 

Minerais (MPM) 
100,000 9,963,842     30,300,000 40,363,842 

401: Gestão de Recursos Petrolíferos 

e Minerais 
        30,300,000 30,300,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
100,000 9,963,842       10,063,842 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / 

OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 401.0.0 : Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um 

forte crescimento económico 

  Indikador Outcome 401.0.0.0.0: Aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero 

  Indikador Atividade 

4010101.0.0: Numero do 

codigo mineiro aprovado e 

processo aprovacao decreto 

lei da criacao empresa 

mineira 

• Avisos públicos são 5 que foram aprovados pelo Ministro: dois 

avisos públicos para o Downstream da ANPM sobre a renovação de 

licença Ambiental a 18 empresas operadores de combustíveis; dois 

avisos públicos para o Mineral da ANPM sobre extração dos 

minerais para materiais construções como pedreiras e areias; uma 

nova licença ambiental para o tipo de projeto sobre “Full Tensor 

Gradiometric Survey”; 

• Reunião com instituições tutelas e Comissários do GS (ANPM, 

TIMOR GAP, IPG e CMTL): Subsídios de combustível foram 

atribuídos aos operadores de transportes; Ministro pode entender 

melhor os resultados atingidos pela cada instituição tutela e as 

atividades de trabalho em continuação; Negociação de Greater 

Sunrise: os esboços dos enquadramentos legais foram concluídos; 

Resolução às atividades de extração dos minerais para as 

construções foi enviada ao PCM; A CMTL, S.A. foi estabelecida e 

neste momenta está numa fase de serviço inicial e processo de 

instalação do edifício; Apoiar o MPM para atualizar a informação 

com efetividade ao Primeiro-Ministro e Presidente da República se 

for necessárias. 

• Reunião ordinária e extraordinária do Conselho de Ministros: 

Foram aprovados vários projetos de leis, resoluções, regulamentos e 

outros enquadramentos legais do estado para o desenvolvimento do 

país e produção de benefícios às comunidades. 

• Reunião com Primeiro-Ministro: Apoiar o Chefe de Governo para 

entender melhor os resultados atingidos do setor petróleo e minerais 

e as fases de negociação do Greater Sunrise. 

• Reunião com outros Ministérios e Instituições de Estado: A 

construção da primeira pedra para o edifício da Biblioteca Nacional 

foi realizada; Atribuições de senhas de combustível aos operadores 

Atribuição do subsidio de 

combustíveis aos 

operadores de transportes 

públicos de rodoviários, 

aéreos e marítimos, e para 

os adquirentes de 

combustível destinados a 

atividades agrícolas e 

piscatórias com vista de 

contribuir aos operadores 

para tranquilizar os efeitos 

correntes pelo qual causa o 

aumento do preço de 

combustível, mesmo com 

caraterístico transitório e 

excecional, constitui um 

esforço marcante pela parte 

do Governo, para apoiar 

esses setores. Timor Gap 

Pualaca , está realizando 

estudos de G&G de campo 

e levantamento 

gravimétrico e 

gradiométrico aéreo com 

vista de contribuir as 

receitas ao estado e 

assegurar o crescimento do 

fundo petrolífero.  

O Código Mineiro foi 
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# 

PROGRAMA / 

OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

de transportes foram concluídas; O recrutamento dos Técnicos e 

Chefias do MPM está em realização; Fornecimentos das receitas 

através dos impostos ao Estado após o desmantelamento do campo 

Bayu-Undan. 

• Reunião com empresas, agências e outras entidades relevantes: 

Entender melhor os resultados e progressos de perfuração petróleo 

em Suai; Reforçar os laços de amizade e cooperação entre TL e 

Portugal e TL com JICA, que principalmente na capacitação dos 

recursos humanos nas áreas relevantes dos mineiros e energias 

renováveis; Partilha de informação com os parceiros de 

desenvolvimento sobre o setor do petróleo e minerais em TL. 

• Participação nos outros eventos (lançamento, abertura e 

socialização): Lançamento de atribuição senhas de subsídios 

combustíveis aos operadores dos transportes públicos, aéreos e 

marítimos; Encerramento a programa de formação técnica 

profissional na área de manutenção da indústria de petróleo e gás 

pelo Juventude de Beaço em CNEFP Tibar; Celebração de 10o 

aniversário do IPG em Lauhata Beach, Liquiça; Lançamento da 

primeira construção ao edifício da Biblioteca Nacional em Hudi-

laran Dili; Socialização sobre atividade de exploração petrolífera na 

área de contrato PSC-TL-OT-21-17 para o Bloco de Pualaca em 

Soibada, Manatuto; Lançamento sobre Censos Nacional de 

populações de 2022; Lançamento do programa de desenvolvimento 

da língua inglês pela empresa Woodside; Simpósio e lançamento de 

Centro Fraternidade Humana de Timor-Leste a Paz Mundial e 

Convivência Comum. 

• Debate no PN e Audiências com as Comissões C e D: Políticas de 

desenvolvimento do Estado no capital social, infraestrutura, 

economia, desenvolvimento institucional, incluindo 

desenvolvimento do setor petróleo e minerais, e os desafios durante 

a implementação do plano de programa com base no PEDN 2010-

2030; Esclarecimento detalhe sobre a polémica dos preços de 

combustível praticados pelos empresários locais; Abertura da 5a 

Sessão Legislativa no PN. 

• 38 Cartas de saída interna; 63 Cartas de saída externa; 20 Cartas de 

entrada interna ;e 137 Cartas de entrada externa;  

• Gestão de cobertura e publicação às atividades de Gabinete do 

Ministro: Cobertura e publicação no mês de Julho com 42 

atividades; No mês de Agosto com 23 atividades; Durante no mês 

de Setembro com 47 atividades. 

• Despachos são 8 que foram aprovados pelo Ministro: Despacho de 

autorização para a elaboração do novo contrato de trabalho a termo 

certo para o Chefe de Gabinete do Ministro do Petróleo e Minerais; 

Despacho de delegação de competência ao Diretor Geral do 

Ministério do Petróleo e Minerais durante ausência do Ministro no 

País; Despacho de autorização a respetiva delegação do Ministério 

do Petróleo e Minerais e das Instituições Tutelas para 

acompanharem na visita oficial de trabalho a Portugal e a 

participação na 4 Reunião de Alto Nível da Organização Mundial de 

Comércio em Genebra; Despacho de autorização ao Assessor 

Técnico do Gabinete do Ministro do Petróleo e Minerais em 

representação do Ministério para participar no Schlumberger Digital 

Fórum 2022 na Suíça; Despacho de aprovação a convite oficial 

dirigido pelo Secretariado Internacional da EITI em Oslo a Timor-

Leste como País Implementador da EITI; Despacho de autorização a 

Diretor Geral do MPM e Coordenadora Nacional da TL-EITI em 

representação do Ministério para participar na Reunião do Grupo 

Constituinte do País Implementador da EITI e a 54a Reunião do 

Conselho da EITI em Oslo, Noruega. 

 

• Setor de petróleo: realizado o encontro com Asean Fact-Finding 

Mission to Timor Leste; S.E. Ministro participou na cerimonia de 

aprovado para regular 

todas as atividades 

mineiras, nomeadamente o 

reconhecimento, a 

pesquisa, a avaliação, o 

desenvolvimento, a 

exploração, o 

processamento, a refinação 

e a comercialização de 

minerais. Este regulamento 

reveste-se de uma 

importância extrema para a 

República Democrática de 

Timor-Leste, atendendo ao 

respetivo impacto no 

fornecimento de materiais 

essenciais ao 

desenvolvimento, 

crescimento económico e 

prosperidade do País. 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 100 

 

# 
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RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

assinatura do Memorandum de Entendimento entre Woodside e 

LELI (Lorosa’e English Language Institute) com intuito de apoiar o 

curso de Língua Inglesa aos Estudantes da Universidade de UNTL e 

DIT; Elaborada as informações e matérias para realizar o encontro 

virtual com a media da Jornalista de Australian Financial Review e 

Companhia Chalfouh; Juntamente com o Presidente da ANPM, o 

Chefe de Gabinete e a Embaixadora de Timor-Leste para Austrália 

realizaram o encontro com a Ministra de Austrália para os Recursos 

e Água, teve a discussão sobre os assuntos ligados ao Greater 

Sunrise, setor mineiro, CCS e outras cooperação relacionadas com 

os progressos de serviços e a Política do MPM; Juntamente com o 

Presidente da ANPM, o Chefe de Gabinete e a Embaixadora de 

Timor-Leste para Austrália realizaram encontro com o Vice-

presidenta da Woodside a discutir sobre os assuntos de Sunrise; 

Juntamente com o Presidente da ANPM, o Chefe de Gabinete e 

Embaixadora de Timor-Leste para Austrália reuniram-se com a 

comunidade Timorense em Perth, Austrália Ocidental; Juntamente 

com o Presidente da ANPM e o Chefe de Gabinete realizaram 

encontro com a Companhia SANTOS e visitaram a instalação de 

Darwin LNG; Juntamente com o Presidente da ANPM, o Chefe de 

Gabinete e Consulado de Timor-Leste para Darwin, Austrália, 

reuniram-se e tiveram um jantar conjunto com a comunidade 

Timorense em Darwin; Juntamente com o Presidente da ANPM, o 

Chefe de Gabinete e o Consulado de Timor para Darwin, Austrália 

realizaram encontro com o Governante de Northern Teritory, 

Darwin teve a discussão sobre os assuntos de CCS e outras possíveis 

cooperação ligadas com os serviços do MPM; Reunião com ANPM 

para ter a atualização sobre o plano de desmantelamento de Bayu-

Undan e o plano de consultação com as linhas ministeriais 

relevantes; Encontro virtual com a ANPM para se continuar 

informado, e consolidar as informações em resposta às questões do 

Consórcio de Sunrise ligadas ao Petroleum Mining Code (PMC), 

Petroleum Sharing Contract (PSC) e Regime Fiscal; Representado a 

S.E. Ministro para atender e proferir o discurso na cerimónia de 

Assina do Memorandum de Entendimento entre a Timor Gap e a 

autoridade RAEOA sobre o plano de investimento para o 

estabelecimento do Posto de Abastecimento do Combustível em 

Oecusse; Schlumberger Digital Forum 2022 Lucerne na Suiça 

(Switzerland); Revisão do Plano Estratégico do MPM; Redefinição 

do Conceito do Projeto de Tasi Mane; Realizada a apresentação e 

partilha de informação de atividades dos serviços do MPM aos todos 

funcionários do MPM; Serviço de assistência aos Comissários de 

Supervisão do Greater Sunrise (Governance Board/GB); Elaborado 

o parecer ligados a notificação dos aplicantes apresentadas pelas 

Companhias que pretendem construir o posto de abastecimento no 

teritório de Timor-Leste; Realizada a reunião com a equipa da 

delegação da Companhia SK E&S sobre o plano do Projeto de 

Carbon Capture and Storage (CCS) do Campo de Bayu-Undan e 

Greater Sunrise;  

• Setor Minerais:  

Reunião com a Direção Mineral da ANPM para ter a explicação 

sobre o processo de Licenciamento Ambiental atribuída a 

Companhia TGD Group, incluindo a discussão sobre a Licença 

Ambiental atribuída a Timor Resource relacionada com a extração 

dos matérias de Construção como Areias e pedras para auxiliar as 

atividades da Perfuração dos poços de Petróleo em Ainaro; Reunião 

com a Direção Mineral da ANPM a discutir sobre o processo e 

progresso de serviços para promoção dos blocos de mineiro e as leis 

complementares do código mineiro; Analisado e elaborado o parecer 

técnico sobre 14º relatório sobre o Progresso da Implementação do 

projeto IAGS e pedido de consideração à extensão do contrato para 

finalizar o processamento de dados e relatórios; Analisados e 
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elaborados os pareceres técnicos sobre os documentos do pedido de 

aprovação de Licença Ambiental submetidos pela ANPM da 

Direçao de Downstream e da Mineral no total são 36; Analisados, 

elaborados e apresentados os pareceres técnicos sobre os 

documentos que foram submetidos pela ANPM ligados as leis 

Complementares do Código Mineiro, os relatórios relacionados com 

a área de Mineral, Petróleo, Downstream, Preliminary Proposal of 

Area For Mining Activities for Minister of Petroleum and Mineral 

(MPM) Appreciation, Caderno de encargos e Resolução do Governo 

sobre a Exploração, Extração e Exportação de Areias, incluindo 

outros documentos que necessitam de apreciação e aprovação da 

S.E. Ministro; Reunião com a S.E. Ministro visa a apresentação dos 

pareces técnicos e informação sobre o pedido de autorização de 

licenças ambientais submetidas pela ANPM relacionadas com as 

companhias que estão a participar nas atividades de Downstream e 

Mineiras; Acompanhado a S.E. Ministro na reunião com o Vice-

Presidente da ANPM sobre atualização dos progressos de Serviços 

ligados com as atividades mineiras, os enquadramentos legais bem 

como o plano de categorização das zonas mineiras no onshore de 

Timor-Leste; Acompanhado a S.E. Ministro em participar na ultima 

disseminação do Código Mineiro organizada pela ANPM em 

Atauro.  

• Outras atividades relacionadas com o MPM:  

Reunião com o Presidente da ANPM para ter atualizado as 

informações sobre os assuntos de Biblioteca Nacional, progresso do 

estabelecimento da Empresa Nacional de Mineira e Promoção dos 

blocos mineiros e entre outros; Encontro com a Companhia de 

Austrália (Spark New Energies) a discutir sobre o possível 

investimento da Companhia na exploração mineira e plano de 

investimento nas energias renováveis em Timor-Leste; Reunião 

entre a equipa do MPM para apresentar o resultado de analise sobre 

o estabelecimento da Autoridade Designada ao Projeto de Tasi 

Mane; Juntamente com a DNPPMA e Técnica Superior de 

Administração e Finanças do MPM foram realizadas a avaliação, 

revisão e compilação dos relatórios de desempenho do segundo 

trimestral de Gabinete do Ministro, Direção geral, EITI e a Cada 

Direção nacional do MPM; Elaborada as informações e 

seguidamente submetida ao Gabinete do Primeiro-Ministro sobre os 

acordos internacionais entre o Ministério do Petróleo e Minerais e 

Instituições sob Tutela com os Governos, Instituições e 

Universidades estrangeiras; Analisado a proposta da ITIE sobre o 

pedido adiantamento para o pagamento de transportes dos 

participantes que participaram na disseminação do relatório da ITIE-

TL (FY 2019) e posteriormente apresentada a S.E. Ministro; 

Colaborado com a DNPPMA foi elaborado o plano ação anual do 

MPM e posteriormente submetido à ANAPMA; Representado a S.E. 

Ministro foi participar na National Conference on Timor-Leste 

Electronic Single Window – TilesSW organizada pela Direção 

Audinaria do Ministério das Finanças; Representado a S.E. Ministro 

foi participar no Coloquio sobre: Discussão do esboço de Decreto-

Lei das Energias Renováveis;  

  Indikador Atividade 

4010105.0.0: Numero de 

representantes do Conselho 

de Supervisão no âmbito 

do Regime Especial do 

Greater Sunrise nomeado 

• 3 participações: na discussão com a comunidade de Beaço sobre o 

futuro instalação da Planta LNG de Greater Sunrise em Beaço. 

Nesta ocasião, teve ainda a oportunidade de proferir umas breves 

palavras sobre a posição do Governo de Timor-Leste ligado ao 

desenvolvimento do Greater Sunrise, e agradeceu a apreciação da 

vontade demonstrada pela comunidade de Beaço que entregaram os 

seus terrenos para construir o futuro planta de LNG; Participação no 

lançamento do Bloco Pualaca em Natarbora; Participação no 

aniversario da Timor Gap; 16 reuniões: Reunião com Presidente da 

Republica, Dr. José Ramos Horta, visa a atualização dos serviços 

ligados com a politica do desenvolvimento do setor Petróleo, 

Timor-Leste precisa de 

fazer o investimento para 

as construções de 

infraestruturas estratégicas 

para o desenvolvimento do 

país incluindo investimento 

para a pesquisa de Petróleo 

e Gas no Offshore e 

Onshore. Um dos grandes 

investimentos para o 

desenvolvimento do País é 
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incluindo a situação sobre a negociação do Greater Sunrise; 

Discussão sobre a opção do regime fiscal que o Timor-Leste vai 

optar, e partilhar as informações sobre a discussão comunitária em 

Beaço; Encontro com a equipa do Secretariado de Regime Especial 

do Greater Sunrise (GSSR, sigla em Inglês) teve a discussão sobre o 

apoio administrava para apoiar os serviços diários dos comissários; 

Discussão com CEO da Timor Gap sobre o progresso dos serviços 

Consórcio de Sunrise (SJV, sigla em Inglês) para o futuro 

desenvolvimento de Greater Sunrise, especialmente com a posição 

de Timor-Leste defendendo o gasodutos para Timor-Leste; 

Atualização dos serviços por parte da ANPM e da Timor Gap sobre 

o progresso de serviços realizados relativamente com Greater 

Sunrise; Discutida sobre a opção fiscal que o Timor-Leste escolheu 

com base nos documentos que foram fornecidos pela ANPM aos 

Comissários; Serviços conjuntos entre os comissários foram 

discutidas os esboços dos documentos de Production Sharing 

Contract e Petroleum Mining Code pretende saber a posição da 

Austrália e Sunrise Joint Venture (SJV) relacionados com a posição 

de Timor-Leste sobre Greater Sunrise; Discutida sobre a declaração 

do Governo de Austrália, a media de Austrália Financial Review e 

the Guardian; Discutida sobre a possibilidade da participação dos 

Comissários nos eventos organizados pela Timor Gap e ANPM bem 

como a discussão sobre o processo protocolar e administração. 

Discutida sobre a presença da Ministra dos Negócios Estrangeiros 

de Austrália, Sra. Penny Wong a Timor-Leste que tinha a 

oportunidade de falar também sobre o desenvolvimento do Campo 

Greater Sunrise com o Governo de Timor-Leste; Analisar a situação 

atual com a referencia da declaração de CEO da Woodside, bem 

como o Governo de Austrália relacionadas com o Desenvolvimento 

de Greater Sunrise; Reunião com a Coordenadora da ITIE sobre o 

espaço cedido aos Comissários para seus trabalhos diários; Reunião 

com técnica administrativa do apoio ao Secretariado de Greater 

Sunrise sobre a questão de administração e finanças; Reunião com a 

técnica administrativa do secretariado de Greater Sunrise foi 

elaborado o questionário dirigida à equipa do negociador de Greater 

Sunrise para recolher e obter informações detalhes sobre os assuntos 

de Greater Sunrise. 

o Projeto Tasi Mane, que 

este envolve também a 

Instalação do Futuro Planta 

de TLNG em Beaço. Está 

instalação irá ser utilizada 

para processar o Gás que 

vem de Campo de Greater 

Sunrise, e este 

desenvolvimento do 

Greater Sunrise contribuirá 

o emprego aos timorenses 

e o desenvolvimento da 

economia, social e 

infraestrutura do Pais. 

  Indikador Atividade 

4010505.0.0: Preparação e 

implementação de pesquisa 

que sejam eficazes e 

eficientes na área de 

recursos petrolíferos 

Relatório enviado pelo formato da subvenção pública (SP) Realizações de Pesquisa, 

Avaliação e Promoção de 

recursos Petrolíferos e 

Minerais teve como 

objetivo para garantir a 

sustentabilidade do fundo 

petrolífero e a criação do 

fundo mineiro para ser uma 

alternativa das principais 

fontes de rendimento 

nacional. 

  Indikador Atividade 

4010701.0.0: 

Documentação PSC, JOA e 

conceito do plano de 

desenvolvimento 

Relatório enviado pelo formato da subvenção pública (SP) Documentação de PSC e 

JOA no relatório de 

Subvenção Pública na 

parte de Upstream e 

Downstream com o 

objetivo de assegurar a 

sustentabilidade do fundo 

petrolífero; 

  Indikador Atividade 

4010802.0.0: Equipa para 

instalação e arranque da 

companhia nacional de 

mineira 

• Apoio a CMTL,S.A. para tratar os documentos administrativos da 

empresa e fazer registração no SERVE,I.P.; Reunião com o Técnico 

de SERVE,I.P., visa o pedido de informação ligada aos requisitos 

sobre a registração da Companhia; Reunião com a Direção Nacional 

de Contabilidade do Ministério das Finanças com objetivo de 

perguntar as informação relacionadas com os requisitos para obter o 

Existência da Companhia 

Mineira Nacional para 

participar nas atividades 

mineiras irá contribuir ao 

desenvolvimento social e 

económica do Pais bem 
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# 

PROGRAMA / 

OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

Numero de Identificação Fiscal (TIN, sigla em Inglês); Participado 

na primeira reunião de coordenação de serviços entre o Presidente e 

membros de Conselho de Administração (CA) da CMTL,S.A. com 

objetivo de apresentar aos membros do CA todo o processo 

relacionados como numero de TIN no Ministério das Finanças, a 

registração da companhia no SERVE,IP:, e a abertura da Conta 

Bancaria no Banco; Participado na reunião entre o Presidente e 

Membros do Conselho de Administração da CMTL,S.A. e equipa do 

Gabinete de Apoio Jurídico do MPM a discutir sobre o plano e 

processo do estabelecimento da Companhia Mineira bem como as 

questões relacionadas com os assuntos legais.  

• Companhia Mineira de Timor-Leste (CMTL,S.A.) foi estabelecida 

e atualmente esta na fase de transferência da subvenção publica de 

MPM para CMTL,S.A.  

• Estabelecida a Companhia Mineira de Timor-Leste (CMTL,S.A.), 

e atualmente o processo está na fase de transferência da subvenção 

publica de MPM para CMTL,S.A.  

como ao bem estar publico. 

Atendendo ao 

Estabelecimento da 

Companhia Mineira de 

Timor-Leste (CMTL,S.A.) 

é um resultado muito 

marcante do VIII Governo 

Constitucional através do 

Ministério do Petróleo e 

Minerais, e a criação desta 

tem como objetivo de 

participar e desenvolver o 

setor da Industria Mineira a 

ser desenvolvida no País e 

contribuirá as receitas à 

caixa de estado. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.1.6: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo 

(outputs) alcançados  

2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 

3) Relatório anual da entidade publicado 

Indikador Atividade 

5100109.0.r: # de 

auditorias internas 

efetuadas 

Fase de recrutamento (faze de entrevista) do pessoal do Gabinete de 

Inspeção e Auditoria  

Fase de recrutamento aos 

cargos de Gabinete de 

Inspeção e Auditória com o 

objetivo de fazer inspeção 

e auditoria dos serviços 

centrais e organismos 

autónomos sob a tutela e 

superintendência do MPM, 

no que se refere à 

legalidade dos atos, à 

utilização 

dos meios e à eficiência e 

rendimento dos serviços 

# de relatórios de 

desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 
86,7% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
4,9% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Alda Luisa 

Guterres de Sa 

Benevides 

Monday 17th of 

October 2022 

12:24:40 PM 

Manuel Antonio 

Correia de Lemos 

Monday 17th of 

October 2022 

02:41:46 PM 

Víctor  da 

Conceição  Soares 

Monday 17th of 

October 2022 

04:37:30 PM 
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30. D3: TRIBUNAIS (TR) 

Dotação e Despesas por Programas 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D3: Tribunais 7,351,187 - - 7,351,187 3,203,717 43.6% 

171: Aproximar os serviços dos 

Tribunais da População 
4,807,008 - - 4,807,008 1,991,682 41.4% 

392: Acesso à Justiça  141,620 - - 141,620 82,023 57.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,402,559 - - 2,402,559 1,130,012 47.0% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

D3: Tribunais (TR)     260,000     260,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
    260,000     260,000 

 

Observações 

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório. 
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31. D4: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (PGR) 

 

DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D4: Procuradoria-Geral da 

República 
4,415,573 - - 4,415,573 2,519,010 57.0% 

392: Acesso à Justiça  2,677,930 - - 2,677,930 1,491,548 55.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,737,643 - - 1,737,643 1,027,462 59.1% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

D4: Procuradoria Geral da 

República (PGR) 
  130,000 198,000     328,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  130,000 198,000     328,000 

 

Observações 

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório. 
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32. D5: PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA (PDHJ) 

 

Dotação e Despesas por Programas 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D5: Provedoria dos Direitos 

Humanos e Justiça  
1,697,168 - - 1,697,168 1,024,690 60.4% 

157: Direitos Humanos e Boa 

Governação 
193,024 - - 193,024 130,051 67.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,504,144 - - 1,504,144 894,640 59.5% 

 

 

Observações 

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório. 
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33. D6: COMISSÃO ANTI-CORRUPÇÃO (CAC) 

 

Dotação e Despesas por Programas 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D6: Comissão Anti-Corrupção  2,632,856 - - 2,632,856 970,535 36.9% 

392: Acesso à Justiça  228,458 - 8,500 236,958 48,076 20.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,404,398 - (8,500) 2,395,898 922,459 38.5% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

D6: Comissão Anti Corrupção 40,500 167,916 540,000     748,416 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
40,500 167,916 540,000     748,416 

 

Observações 

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório. 
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34. D7: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA (CFP) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D7: Comissão da Função Pública  2,782,071 - - 2,782,071 1,616,282 58.1% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,774,071 - - 2,774,071 1,612,772 58.1% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
8,000 - - 8,000 3,510 43.9% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indicador de Outcome 510.0.0.0.e: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo 

51001 Boa Governação [S] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no 

funcionamento da administração pública. 

  Indicador do Output 51001.0.0.0.a: Objetivos do Plano Anual Alcançados 

5100109 Inspeção, fiscalização e auditoria 

  Indicador da Atividade 5100109.0.h: 1) % 

das investigações preliminarios dos casos 

registados realizados; 2) % das 

recomendações dadas na auditoria 

implementadas; 3) 2 auditorias internas 

feitas. 

Em curso: Procedeu a investigação a 54 processos provenientes das 

15 instituições do Estado (Novo caso registrado em 2022 no total 21, 

casos pendentes do ano 2021 no total 27 e do ano 2020 no total 6. 

foram submetidos 31 relatórios, 18 recomendadas para instaurar o 

processo disciplinar e 13 a arquivar, em processo 6 e pendentes 17. 

Efetuou ainda a recolha da lista de presença dos funcionários do 

Secretariado da CFP a fim de auditoria do controlo de assiduidade e 

pontualidade no local de trabalho. O resultado será aplicada a sanção 

como desconto salarial mensalmente para os faltosos. Foi criado o 

formato do relatório para serviços de horas extraordinárias - âmbito 

de controlo da implementação SOE. 

Feitas dois encontros a nível de inspetores com total de 106 

participantes (M:24 H:82)  

Auditoria : 

Feito Auditoria Desempenho a Direção DNEDPA 

e Oficial IT; 

- Registrou 4 casos e concluiu 3 casos. 

- Concluiu 10 relatórios de investigação; 

- realizou 1 encontro a nível de inspetoria o qual envolveu 58 

participantes; 

5100112 Apoio Jurídico 

  Indicador da Atividade 5100112.0.h: 

Número de documentos regulatórios 

produzidos dentro dos prazos 

Foram elaboradas e aprovadas a 4 Orientações sobre as regras e 

condições para a constituição e composição do painel de júri no 

processo de recrutamento, seleção de pessoal e promoção no âmbito 

da Administração Pública; Orientação sobre os requisitos e as 

condições da apresentação de propostas aos cargos de direção e 

chefia e contratos de Agentes da Administração Pública; aprova 

critérios de desempate para a progressão de escalão das carreiras dos 

profissionais da saúde; 

orientação que fixa as regras e condições para a implementação da 

formação online, nos termos do Memorando de Entendimento entre a 

CFP e UNDP; sobre os requisitos e as condições da apresentação de 

propostas aos cargos de direção e chefia e contratos de Agentes da 

Administração Pública; aprova critérios de desempate para a 

progressão de escalão das carreiras dos profissionais da saúde; 36 

Deliberações que incidiram sobre os assuntos recursos disciplinares e 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

recursos administrativos apresentados contra decisões disciplinares e 

decisões administrativas relativas a gestão de pessoal e organização 

do trabalho da CFP; Regras de Sigilo das Perguntas e Respostas para 

o Recrutamento, Seleção e Promoção de Pessoal na Função 

Pública;370 Decisões sobre matéria disciplinar, nomeações em 

comissão de serviço para cargos de direção e chefia, atividades de 

formação, ajustamento de remuneração de funcionários públicos, 

mobilidade e cessação da atividade de funcionários públicos e agentes 

da administração pública;811 Despachos sobre os termos e condições 

de emprego na função pública, recrutamento e seleção de pessoal, 

concessão de licenças e outros afastamentos, concessão de 

suplementos e subsídios salariais, mobilidade de funcionários 

públicos, extensões contratuais e investigações;  

I Semestre Em curso: 

1) Aprovada a Orientação nr. 29/2022, sobre as regras e condições 

para a constituição e composição do painel de júri no processo de 

recrutamento, seleção de pessoal e promoção no âmbito da 

Administração Pública 

2) Aprovadas 17 deliberações da CFP que apreciaram recursos 

disciplinares e recursos administrativos apresentados contra decisões 

disciplinares e decisões administrativas relativas a gestão de pessoal e 

organização do trabalho da CFP. 

3) Aprovada a Deliberação nr. 280/2022 da CFP – que aprovou o 

Portal de Vagas para o Recrutamento e Seleção de Pessoal da 

Administração Pública. 

4) Aprovada a Deliberação nr. 284/2022, que aprovou as regras e os 

instrumentos necessários para o apoio, no âmbito de garantir a 

integridade profissional, objetividade e meritocracia na 

implementação do processo de recrutamento, seleção e promoção do 

pessoal do Regime da Carreira da Administração Pública. 

5) Aprovadas 164 decisões da CFP sobre matéria disciplinar, 

nomeações em comissão de serviço para cargos de direção e chefia, 

atividades de formação, ajustamento de remuneração de funcionários 

públicos, mobilidade e cessação da atividade de funcionários públicos 

e agentes da administração pública. 

6) Aprovados 386 despachos do Presidente da CFP sobre os termos e 

condições de emprego na função pública, recrutamento e seleção de 

pessoal, concessão de licenças e outros afastamentos, concessão de 

suplementos e subsídios salariais, mobilidade de funcionários 

públicos, extensões contratuais e investigações disciplinares. 

7) Assinado um memorando de entendimento entre a CFP e a NDP 

para a cooperação na implementação de uma plataforma de formação 

online (e-Learning) para a função pública 

8) Preparação e submissão de resolução do Governo para fixar as 

vagas ao concurso de promoção de pessoal do Regime Geral das 

Carreiras para o ano de 2022. 

9) Análise e preparação de 6 contratos de aprovisionamento de bens e 

serviços. 

10) Apoio jurídico e administrativo a 3 reuniões ordinárias e 

extraordinárias da CFP. 

11) Foram aprovados pela CFP as seguintes regras simplificadas, 

nomeadamente: “Mai Hatene kona-b Promosaun Karreira iha 

Funsaun Públika, Mai hatene kona-ba Lae ba Asédiu Seksuál iha 

Funsaun Públika no Mai Hatene kona-ba Partisipasaun Funsionáriu 

Públiku no Ajente Administrasaun Públika sira iha Atividade Polítika 

Partidária; 

12) Foi aprovada a Deliberação nº 284/2022/CFP, Regras de Sigilo 

das Perguntas e Respostas para o Recrutamento, Seleção e Promoção 

de Pessoal na Função Pública; 

13) Elaboração da proposta de orientação, sobre os requisitos e as 

condições da apresentação de propostas aos cargos de direção e 

chefia e contratos de Agentes da Administração Pública. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.4 : Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio 

Termo 2015-2020) 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Indicador de Outcome 510.0.4.0.0: Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-

2020) alcançados 

51041 Políticas, Legislação e Regulamentos [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51041.0.0: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em 

implementadas e sensível ao género 

  Indicador do Output 51041.0.0.0.0: 100% Instituições do Estado têm acesso e Políticas e Legislação implementadas. 

5104101 Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação 

  Indicador da Atividade 5104101.0.0: 

Propostas de politicas e legislações 

aprovadas pelo Conselho de Ministros e 

implementada a nivel nacional e em 

Municipios e 80% Lei e Decretos-Lei da 

Administração Pública revisto e aprovado. 

Em curso: 2 Propostas de orientações em curso sobre os requisitos e 

as condições da apresentação de propostas aos cargos de direção e 

chefia e contratos de Agentes da Administração Pública; 1ª. Alteração 

ao Decreto do Governo nr. 4/2012, de 9 de maio, sobre a remuneração 

dos membros da Comissão da Função Pública;  

I Semestre Em curso: 

1) Aprovada a Orientação nr. 29/2022, sobre as regras e condições 

para a constituição e composição do painel de júri no processo de 

recrutamento, seleção de pessoal e promoção no âmbito da 

Administração Pública 

2) Aprovadas 17 deliberações da CFP que apreciaram recursos 

disciplinares e recursos administrativos apresentados contra decisões 

disciplinares e decisões administrativas relativas a gestão de pessoal e 

organização do trabalho da CFP. 

3) Aprovada a Deliberação nr. 280/2022 da CFP – que aprovou o 

Portal de Vagas para o Recrutamento e Seleção de Pessoal da 

Administração Pública. 

4) Aprovada a Deliberação nr. 284/2022, que aprovou as regras e os 

instrumentos necessários para o apoio, no âmbito de garantir a 

integridade profissional, objetividade e meritocracia na 

implementação do processo de recrutamento, seleção e promoção do 

pessoal do Regime da Carreira da Administração Pública. 

5) Aprovadas 164 decisões da CFP sobre matéria disciplinar, 

nomeações em comissão de serviço para cargos de direção e chefia, 

atividades de formação, ajustamento de remuneração de funcionários 

públicos, mobilidade e cessação da atividade de funcionários públicos 

e agentes da administração pública. 

6) Aprovados 386 despachos do Presidente da CFP sobre os termos e 

condições de emprego na função pública, recrutamento e seleção de 

pessoal, concessão de licenças e outros afastamentos, concessão de 

suplementos e subsídios salariais, mobilidade de funcionários 

públicos, extensões contratuais e investigações disciplinares. 

7) Assinado um memorando de entendimento entre a CFP e a NDP 

para a cooperação na implementação de uma plataforma de formação 

online (e-Learning) para a função pública 

8) Preparação e submissão de resolução do Governo para fixar as 

vagas ao concurso de promoção de pessoal do Regime Geral das 

Carreiras para o ano de 2022. 

9) Análise e preparação de 6 contratos de aprovisionamento de bens e 

serviços. 

10) Apoio jurídico e administrativo a 3 reuniões ordinárias e 

extraordinárias da CFP. 

11) Foram aprovados pela CFP as seguintes regras simplificadas, 

nomeadamente: “Mai Hatene kona-b Promosaun Karreira iha 

Funsaun Públika, Mai hatene kona-ba Lae ba Asédiu Seksuál iha 

Funsaun Públika no Mai Hatene kona-ba Partisipasaun Funsionáriu 

Públiku no Ajente Administrasaun Públika sira iha Atividade Polítika 

Partidária; 

12) Foi aprovada a Deliberação nº 284/2022/CFP, Regras de Sigilo 

das Perguntas e Respostas para o Recrutamento, Seleção e Promoção 

de Pessoal na Função Pública; 

13) Elaboração da proposta de orientação, sobre os requisitos e as 

condições da apresentação de propostas aos cargos de direção e 

chefia e contratos de Agentes da Administração Pública.  

5104102 Elaboração de politicas, pesquisa e desenvolvimento 

  Indicador da Atividade 5104102.0.0: 2 

pesquisas realizadas e concluidos; 

Em curso: Feita a monitorização e observação nos Media (eletrônica e 

imprensa) e foram identificadas os problemas e preocupações 

levantadas pelo publico, nomeadamente a questão de atendimento ao 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

recomendação politicas com baze no 

resultado de monitorização e avaliação;  

publico, falta de facilidades no estabelecimento de ensino, 

infraestruturas básicas, falta de medicamentos A maioria dos 

problemas das preocupações levantadas pelo publico referem-se nos 

setores importantes (Saude, Educacao, infraestruturas, agua e 

saneamento e entre outras). Esta em curso atividade de pesquisa - foco 

no setor da educacao a nivel Nacional e Municipios (Feita a Liquica, 

Bobonaro, Baucau, Manatuto) - identificar os problemas - gestao 

recursos humanos (Professores com idade para reforma e pensao, 

Nomeacao para cargos de Direcao e Chefia, progressao, colocacao-

area remotas) e entre outros a fim de produzir recomendacao para m 

 

Em curso: 1. Observatóriu Lalaok Funsaun Públika iha Média-

rezultadu observasaun ne’ebé mak konsegue 

identifika katak kestaun kualidade, efetividade no profesionalismu 

servisu 

atendimentu públiku, sei kontinua infrenta lamentasaun hosi sidadaun 

sira ne’ebé 

nu'udar benefisiáriu bá servisu sira mak presta hosi Instituisaun 

Estadu. 

Informasaun ne’ebé rekolla iha periódu ida ne’e mai hosi Instituisaun 

Estadu sira 

hanesan Ministériu Edukasaun, Joventudes no Desportu (MEJD), 

Ministériu Saúde 

(MS), Ministériu Agriikultura no Peskas (MAP), Ministériu 

Administrasaun Estatal 

(MAE), Ministériu Comersiu, Industria no Ambiente (MCIA), 

Ministériu Finansas 

(MF), Ministériu Obras Públiku (MOP), PNTL, Saneamentu, Be’e 

mos/BTL, Infra- 

estrutura bázika, Estrada, EDTL/ANE, KAK. SEFOPE, MSSI. 

Lamentasaun hosi sidadaun sira ne’e dala-barak liga hó setór 

importante ne’ebé 

identifikadu liu hosi média ba kada setór. 

51042 Gestão de Recursos Humanos da Função Pública [S] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51042.0.0: Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm 

competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao género no 

desempenho da gestão 

  Indicador do Output 51042.0.0.0.0: Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) 

alcançado 

5104202 Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão 

  Indicador da Atividade 5104202.0.0: 1) 

100% fichas de avaliações do desempenho 

dos funcionarios público e agentes da 

administração pública registados no 

SIGAP;  

 2) 100% dos funcionarios progredidos 

recebem o seu direito a mudanças de 

escalões 

Em curso: 1)Foram recebidas e registradas no SIGAP FOUN CFP as 

fichas de avaliações de desempenho do Regime Geral e Especial ( 

Nacional e Municípios)no total de 30,318 (M:11,701 e H:18,617), 

provenientes das 61 instituições do Estado. 2)Feita a verificação e 

processamento de escalões do regime geral e especial (professores) a 

nível nacional e municipal um total de 5,749 (M:1,688 e H:4,061). 

Foram estabelecidas acordos e assinatura Nota Conjunta para o 

implementação de progressão escalão dos profissionais de Saúde do 

MS - resultado: lançamento do resultado dos 624 profissionais de 

saúde progredidos dos 1854 elegíveis. 

5104203 Processar mapas de pagamento de salários e controlo dos pagamentos 

  Indicador da Atividade 5104203.0.0: 1) 

100% funcionarios público e agentes 

administração pública recebem salarios 

atempadamente de acordo com o 

regulamento em vigor;  

2) Mapa Pessoal verificado, rezumido, 

atualizado aprovado e publicado no Livro 2 

da OGE; 

1. Efetuou o processo (enviou pedido pagamento e desconto) efeito 

para o processamento de salário no total de 36,441(M:12,843 e 

H:23,598) - os processos ligados ao pagamento de subsidio de risco, 

subsidio alimentar, remuneração, subsidio acadêmico, oras 

extraordinário, transporte, transferência de salário, extensão de 

contratos e entre outras (incluindo processo de desconto salarial);  

Reativar e retroativo salário: foram feita reativação e retroativo 

salário aos 360 (M:98 e H:262) funcionários; 

Cancelamento salário: feito o total 3894 (M:821 e H:3073) 

cancelamento e desconto salarial; 

Mobilidade: foram processadas 1,064(M:241 e H:823) mobilidade dos 

funcionários - processo ligada ao destacamento, mudança de código 

divisão e transferência; 

Ajustamento salarial: feita o ajustamento salarial dos 295(M: 72 e 
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H:1123) funcionarios; 

Afastamento: efetuou o processo de Licenças sem Vencimentos, 

Especial Sem Vencimentos e Com Vencimento no total 1,530(M:218 e 

H:1312) funcionarios.  

  

2. Mapa Pessoal Função Publica - recebeu, verificou e registrou Mapa 

de Pessoal das 27 Instituições do Estado com o total de 11,708 

(M:3,279 e H:8,429) provisoriamente enquanto aguardar das outras 

instituições do Estado 

5104204 Gestao do processo de pensões 

  Indicador da Atividade 5104204.0.0: 1) 

100% requerimento processados e 

registados no SIGAP; 2) 25% cadernetas 

dos funcionarios com idade da reforma 

produzidos; 3)100% certidões do tempo de 

serviço emitidas 

Recebeu e Registrou os requerimentos para as 3 eventualidades como 

as seguintes: 

Pensão Velhice: 155 (M 50 e H:105) requerentes das 30 instituições 

incluindo municípios, destes foram já submetidas ao INSS 47 

documentos avaliados e completos, faltaram ainda 60 (M:16 e H:44) 

em processo - a completar os documentos. 

Pensão Sobrevivência: 182 requerentes (M:31 e H:151) das 27 

instituições incluindo municípios. Após a verificação e calculo do 

tempo serviço, identifica-se 123(M:21 e H:102) pessoas preencheram 

requisitos e 11 (M:1 e H:10) com os documentos em processo.  

Invalidez: 3 requerentes (M:0 e H:3) das 3 instituições incluindo 

municípios. Foram enviadas ao INSS processo com documentos 

completos e faltaram 2 em processo a completar os requisitos.  

Decisão emitidas pelo INSS para as 3 eventualidades: 

Velhice no total 52 (M:16 e H36) - abrangem requerimentos dos anos 

de 2017 : 1(H), 2018 : 2(H), 2019 : 2(M1/H1), 2020 : 5(M2/H3), 2021 

: 5(M2/H3) e 2022 : 7(M1/H6) 

Invalidez:4 (M:1 H:3) - abrangem dos anos 2020: H:1),2021: 2(M:1 

H:1), 2022: H:1 

Sobrevivência:162 (M:51 e H:12) - abrangem requerimentos do ano 

2019-1, 2020-1, 2021-58 e 2022-4. 

5104205 Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas 

  Indicador da Atividade 5104205.0.0: 1) 

100% das quiexas e casos registados e 50% 

dos Processos disciplinares instaurados e 

penas aplicadas; 2) 25 investigações 

realizadas;  

 3)100% das queixas apresentadas a patir 

do ChatBot Rosa registadas e processadas 

1-Registou 154 casos vindos de 19 instituicoes os quais implicaram 

272 funcionarios ( H: 222 M:50);2-Foram concluidas 58 casos e a 

foram aplicadas penas a 112 funcionarios (H:92 M:20); Feitos 

descontos de salarios aos funcionarios faltosos no total de 2.616 

(H:2081 M:535) 

5104206 Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública 

  Indicador da Atividade 5104206.0.0: 

Workshop realizados (6 a nivel Municipal), 

Gestores Recursos Humanos formados e 

capacitados. 

CFP organizou tres reunioes de Grupo Gestores Profissionais de 

Recursos Humanos GJPRU para falarem sobre Estação votação 

paralelo ano 2022 - eleição presidencial com a participação de 60 

(M:17 e H:43) - resultado: recursos humanos informados sobre 

indicação estação de votação paralelo e os funcionários podem votar 

de acordo com a sua localização; elegeram o vice-coordenador do 

GJPRU 

Reunião Steering Committee realizada no SCFP com a participação de 

10 (M:1 e H:9) para definir o calendário ds atividades de GPRU, 

revisão das questões levantadas sobre pensão e reforma, avaliação, 

contratação e formacao. 

5104207 Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações 

  Indicador da Atividade 5104207.0.0: 1) 

50% pedido de recrutamento feito no 

sistema eletronica; 2) 100% processo 

promoção concluida; 3) 15% seleção pur 

mérito feita para cargo de direção e chefia 

; 4) 100% nomeaçaões emitidas 

1-40 propostas (Regime Geral e Regime Especial) para recrutamento 

feito eletronicamente- 2-Feita o teste de promocao do Regime Geral 

na Administracao a um total de 7898 (M:1939 H:5959) e deste total 

foram promovidos um total de 866 funcionarios (M:229 H:637); 3) 

foram recebidas 18 propostas de recrutamento para cargos de direcao 

e chefia com o total de 283 vagas. vindas de 11 instituicoes.Deste total 

concluiu 31 vagas, pendentes 211 processos cancelados correspondem 

a 17 vagas.; Recebeu 14 propostas de recrutamento para concurso 

publico/novos ingressos 117 vagas, em processo 235 e pendentes 115; 

Feita recrutamento para regime especial com 209 vagas vindas de 7 

instituituicoes e concluiram 116 vagas, em precesso 51, pendentes 34. 

51043 Revitalizar a cultura de trabalho [S] 
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  Resultado de Curto Prazo (Output) 51043.0.0: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho 

profissional e abordam a integração de gênero 

  Indicador do Output 51043.0.0.0.0: Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade. 

5104303 Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública 

  Indicador da Atividade 5104303.0.0: 1) Nº 

de participantes atendidos disseminação 

feita a nivel Nacional, Municipios (inclui 

Postos Administrativos) e RAEOA ; 2)6 

monitorizações ao serviço atendimento 

publico feita a nivel municipal incluindo 

Postos Administrativos; informações 

publicadas na Media Comunicação Social e 

sitos officiais da CFP 

Feita a disseminação a nível nacional (atendendo convite) dos 

Ministérios e instituições do Estado - Ministerio Petróleo e Minerais 

(MPM) com a participação de 43(M:16 e H:27) funcionarios, assuntos 

e perguntas colocadas pelos funcionários foram relacionadas com o 

processo de recrutamento, nomeação, direitos e deveres, avaliação de 

desempenho, processos disciplinar. Disseminação na SEA com a 

participação de 17 (M:8 e H:9). A CFP em coordenacao com a equipa 

integrada (CAC,PDHJ,IGE,CFP, Patrimonio Estado, MEJD, SEII 

efetuaram disseminacao nos 9 Postos Administrativos e RAEOA e 

estiveram presentes 1163 ( M:543 H: 620), assuntos colocadas pelos 

funcionários foram deveres gerais e especiais, processo disciplinar, 

competência GIA no controlo, Mecanismo de controlo, licenças e 

faltas, nomeacoes, formacao e desenvolvimento.  

 

A CFP aplica método pré teste e post test para medir o conhecimento 

dos participantes e no final do programa foram entregue certificados 

aos funcionarios presentes nas sessoes 

5104304 Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública 

  Indicador da Atividade 5104304.0.0: 1) 

Quadro/mapa de formação desenvolvido ; 

2) 25% funcionarios do SCFP (50%M e 

50%H) participam nas formações com 

sucesso; 3) 100% dados de formação 

registados no SIGAP;  

2) 23 funcionarios do SCFP (H: 12 M:11) participaram formacao; 

3)Feita registro licenças com vencimentos para fins de estudo (Bolsa 

Estudo) com base nos pedidos das 12 instituições aos 57funcionarios ( 

H: 30 M: 27) Pedido licença com vencimento para formação 

profissional proveniente das 4 instituições aos 6(M3 e H:3); 

Registrou pedido extensão licença para fins de estudo de 3 instituição 

aos 4 (M:8 e H:2); 

registrou a reintegração dos funcionários bolseiros no total 3 (M:0 e 

H:3) das 2 instituições; registrou certificado de formação no modulo 

de formação do SIGAP FOUN CFP no total 2.592 certificados das 

1561 funcionários. (M:566 e H:955). A nivel municipal, foram 

recebidas e registadas um total de 883 certificados de 531 

funcionarios (M:116 e H: 415) 

coordenou com a INAP (CFP encaminhou a lista dos funcionários 

(M:116 e H:58) recém recrutados) das 2 instituições (MD e MI), 

participar obrigatoriamente no curso inducao; 

feita verificação lista funcionário iletrados no total 370 (M:60 e 

H:310) para coordenar com INAP na preparação para formacao e 

capacitação - formacao nível básico informação tecnológica - 

computadores , fim preparado para o teste de promoção funcionários 

do Regime Geral anualmente. 

51044 Inovação Tecnologica e Integração de Sistemas [S] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51044.0.0: Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam 

informação do SIGAP 

  Indicador do Output 51044.0.0.0.0: Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do 

SIGAP 

5104401 Assegurar o desenvolvimento dos sistemas informatizados da Função Pública e manutenção do SIGAP 

  Indicador da Atividade 5104401.0.0: 1) 

Novo sistemas informatizados (código 

aberto) dezenvolvidos e implementados; 2) 

% manutenção feita aos módulos existentes; 

3) % dados dos funcionarios no SIGAP 

atualizados; 4) % utilizadores formados e 

capacitados 

Desenvolvimento sistema informatizado: 

 

1. Desenvolvimento Base de Dados para o Sistema de Gestão de 

Informação da FP 

2. Desenvolvimento Função Gestão de tabelas no Sistema de gestão de 

informação da FP 

3. 3Desenvolve sistema Portal de vagas na CFP 

4. Gestão de Utilizadores; 

5. Gestão de Identificação; 

6. Gestão de Avaliação Desempenho; 

7. Gestão de Função; 

8. Gestão de Estrutura Orgânica; 

9. Gestão de Faltas (Monitoramento de Faltas); 

10. Gestão de Divisão Administrativa (país até aldeia) 

(Nacionalidades); 

11. Gestão de Bancos; 
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12. Gestão de Documentação e Manuais; 

 

Manutenção dos módulos existentes: 

• Cria Parte Delegação competência aos Recursos Humanos das 

linhas ministeriais no SIGAP FOUN CFP 

• Atualizações e Publicação da versão 0.8.3 

• Feita ajustamento de gráfica para validação: colocação, função, e 

avaliação no sistema SIGAPNet 

Formação: 

Feita mini formação aos funcionários (equipa desenvolvimento sistema 

da CFP) as seguintes: como utilizar SIGAP, especificamente modulo 

ADM para consultas de tabelas, Tema Metronic, Modulo ADM 

(Tabela Base), FPE (Modulo Central), DPGgenio (Modulo avaliacao), 

FORgenio (Mod. Formacao), VNCgenio (Mod. Vencimento), CTIgenio 

(Mod. para cartoes), CNQ (Mod. recrutamento), APOgenio (Mod. 

pensão) e SIGAPNet. 

Foram desenvolvidas no Sistem Foun CFP os seguintes  

Gestão de Carreiras (Regime, Categorias e Escalões); 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  

3 

 
% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
64,2% 

 
% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
60,0% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Maria José 

Antónia Mesquita 

Wednesday 19th 

of October 2022 

03:56:38 PM 

Maria  da Costa 

Oliveira 

Monday 24th of 

October 2022 

12:08:30 AM 

Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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35. D8: UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E (UNTL) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D8: Universidade Nacional de 

Timor Lorosa’e 
16,576,893 - - 16,576,893 8,850,120 53.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
9,650,917 - (43,400) 9,607,517 3,637,091 37.9% 

979: Educação e Formação 6,903,176 - 43,400 6,946,576 5,193,549 74.8% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
22,800 - - 22,800 19,480 85.4% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 
MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para 
instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado. 

  Indikador Outcome 979.0.4.0.2: Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões 
legalmente definidos 

  Indikador Atividade 9790701.0.0: 
Atividades extracurriculares 
implementados 

75% Realizar atividade extracurriculares sobre: 
1. UNTL promove formação de liderança para estruturas 
da AAEF. Primeira etapa de formação para Liderança 
aos Novos Estudante Faculdade e Estruturas da 
Associação Académica (AAEF) Período 2022 -2024.  
2. A UNTL realizou uma colaboração com a UN 
WOMEN e KOICA do projeto “Hamutuk ba Igualdade” 
da assistência de Ajénsia UN WOMEN, OIM e UNDP 
para realizar um treinamento chamado Campus Seguru 
para serviços de segurança e serviços limpezadores, a fim 
de manter e preservar o ambiente do campus com boa 
beleza natural 
3. A UNTL está a realizar um evento de agradecendo aos 
atletas da SEA GAMES que deixaram a nação e o estado 
de TL orgulhosos nos círculos internacionais 

  Indikador Atividade 9790702.0.0: 
Atividades a orientação e 
acompanhamento para os Estudantes 
em educaςão inclusiva 

75% Realização da atividade: 
1. Retiro e refleção de tempo quaresma visitando o lugar 
dos órfanatos ismaico-loes 
2. Peregrinação a Nain Feto Ramelau por CIVITAS 
ACADEMICA 
3. Melhorar a qualidade moral e religioso de 100 
estudantes(re-estruturação campos menistry) 
4. Apoiar as familias enlutadas e as vitimas de dezastre 
naturais 2 pessoas 
5. Realizar a seminario sobre estrutura do campus 
ministry para o desenvolvimento institucional 
responsável no nível do corpo docente composto por 
participantes de confiança ou escolhidos pelo corpo 
docente, Esta actividade decorrerá nos dias 1 e 2 de Julho 
e está prevista a exposição de várias instruções no 
campus ministry 
6. Formação grupo categorial (campus ministry, joven da 
Cristo, tinan biblia no familia) com total M:16/F:16=32 
pessoas 

  Indikador Atividade 9790801.0.1: 
estudantes acesso ao biblioteca 
virtual e digital 

28.260 pessoas Os estudantes que visitaram a biblioteca eram estudantes 
interessados em conhecer e conhecimentos relacionados 
com o departamento que adotaram, pelo que no 3º 
trimestre, o número de estudantes visitantes atingiu 
15.097(M;6699/F:8398) pessoas. Total acumulativo 
28.260 pessoas 

  Indikador Atividade 9791405.0.0: # 
de estudantes Registos (2000 - 2020) 

218 pessoas estudantes 
matricula 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 116 

 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 
MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

e # de Estudantes Graduados todos 
anos (2003 - 2021)e# de estudantes 
asesso aulas online 

4 pessoas estudantes 
graduadus 
227 pessoas Estudante 
Online 

1. Estudantes Matricula: 218 
2. Estudantes Graduadus todos anos: M:1/F:3=4 pessoas 
3. Estudante Online 227 pessoas 

  Indikador Atividade 9791504.0.0: # 
de estudantes Registos (2000 - 2020) 
e # de Estudantes Graduados todos 
anos (2003 - 2021) 

3366 pessoas Matricula 
2635 pessoas 
Graduadus 
1015 Novos Estudantes 
anual 2021 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Estudantes matricula: 3366 pessoas 
2. Estudantes Graduadu todos anos, 
M:1635/F:1000=2635 pessoas 
3. Novos estudantes 1015 pessoas (registu 756 e la 
registu 256) 

  Indikador Atividade 9791605.0.0: # 
de estudantes Registos (2000 - 2020) 
e # de Estudantes Graduados todos 
anos (2003 - 2021)e# de estudantes 
asesso aulas 

1839 pessoas 
estudantes matricula 
2020 pessoas 
estudantes graduadus 
289 pessoas estudantes 
aula online 
600 pessoas novos 
estudante 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Estudantes Matricula: 1839 pessoas 
2. Estudantes Graduadus todos anos: 2020 pessoas 
3. Estudante aula online: 289 pessoas 
4. 600 novos estudantes (registu 509 e la registu 91) 

  Indikador Atividade 9791704.0.0: 
Estudantes participam em atividades 
de estágio pedagogico e prática 

1337 pessoas Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Estudantes Matricula: 1839 pessoas 
2. Estudantes Graduadus todos anos: 2020 pessoas 
3. Estudante aula online: 289 pessoas 
4. 600 novos estudantes (registu 509 e la registu 91) 

  Indikador Atividade 9791706.0.0: # 
dos estudantes Registos (2000 - 
2020) e # Estudantes Graduados 
todos anos (2003 - 2021) 

8387 pessoas 
Estudantes matricula 
5841 pessoas 
estudantes graduadus 
1276 pessoas novos 
estudantes 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Estudantes Matricula: 8387 pessoas 
2. Estudantes Graduadus todos anos: 5841 pessoas 
3. 1276 novos estudante (registu 990 e la registu 286) 

  Indikador Atividade 9791803.0.0: # 
dos estudantes Registos (2000 - 
2020) e # Estudantes Graduados 
todos anos (2003 - 2021) e # 
Estudantes acesu aula online 

684 pessoas estudantes 
matrcula 
137 pessoas estudantes 
graduadus 
583 pessoas estudantes 
aula online 
188 pessoas novos 
estudantes 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Estudantes Matricula: 684 
2. Estudantes Graduadus todos anos: 137 pessoas 
3. Estudante partisipa aula online anual 2020/2021 total 
583 pessoas (M:288/F:295)  
4. Novos estudante total188 (registo 143 e la registu 45) 

  Indikador Atividade 9791903.0.1: # 
dos estudantes Registos (2000 - 
2020) e # Estudantes Graduados 
todos anos (2003 - 2021) e # 
Estudantes acesu aula online 

449 pessoas estudantes 
matricula 
86 pessoas estudantes 
graduadus 
683 pessoas estudantes 
aula online 
197 novos estudantes 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Estudantes Matricula: 449 pessoas 
2. Estudantes Graduadus todos anos: 86 pessoas 
3. Estudante Online 683 pessoas 
4. Novos estudantes registu em ano 2022 total 197 
pessoas (estudantes registus 134 e não registo 63) 

  Indikador Atividade 9792103.0.1: # 
de alunos matriculados (2000-2020) 
e # de alunos de pós-graduação 
(2003 - 2021) 

3347 pessoas 
estudantes matricula 
2001 pessoas 
estudantes graduadus 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Matrículas de Estudantes: 3347 
2. Estudantes Graduados todos anos: M:804/F:1197= 
2001 pessoas 

  Indikador Atividade 9794405.0.0: 
Número de alunos matriculados 
(2000-2020) e; Número de alunos de 
graduação a cada ano (2003 - 2021) e 
número de alunos acessando aulas 
online 

2.676 pessoas 
estudantes matricula 
2.563 pessoas 
estudantes graduadus 
713 pessoas estudantes 
aula online 

Os estudantes inscritos para atividades de aulas em ano 
de 2022 
1. Estudantes Matricula: 2.676 pessoas 
2. Estudantes Graduadus todos anos: 2.563 pessoa 
3. Estudante Online 713 pessoas 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indikador Outcome 980.0.9.0.4: Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de 
compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status econômico social, status político e 
acesso à justiça e segurança 

  Indikador Atividade 9802918.0.0: 
Estudantes/Funcionarios participam 
na formação sobre Liderança 
Sensível ão Género realizado 

60 1. Realização de uma formação Liderança Sensível ão 
Género em Timor-Leste relacionado como grupo 
agrícultura no Municípios. Os participantes que 
participaram na formação foram estudantes universitarios 
FAGRI e Docentes da UNTL com total de 60 pessoas 
2. Realização atividades adicional de formação externo 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 
MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

sobre Politica Generu no Suco Vatubou, Posto Adm. 
Maubara, Municipal Liquisa. Participantes apartir de 
lider suco; Chefe de Suco, Secretário Suco e 
Administração, Conselho dos Pais, e Cordenador Grupus 
Feto Horticultura, Conservation International/CI, Grupo 
Hakiak Manu (Prog. Nutrisaun), Grupo Floresta, Grupo 
Homan e Grupo Agro Food Security.O responsável pela 
atividade é Gabinete Vice Reitor Ass. 
Estudantil(Assesora e eqipa) e Centro Estudo Generu. 
Anteriormente eles passaram a realizar pesquisas, 
aproximação com alunos, Visitas a Locais de Atividades 
Econômicas de Moradores 

510 
  
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.t: Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo 

Indikador Atividade 5100121.0.0: 
Recomendação do ANAAA, 
Serviços de estágio pedagógico e dos 
Docentes e funcionários 
administrativos avaliado e 
implementado 

95% Resultado Alcançado: 
1. Foram coleta dos dados totais de 4 faculdades, 7 
departamentos por volta 247 professores com M:126 
pessoas e F:116 pessoas (faculdade da FMCS 2 
Departementos 84 pessoas, faculdade da FCS 2 
Departamentos 85 pessoas , FEAH 2 Departamentos 2 
Departamentos 73 pessoas, e FEG 1 Departamentos 32 
pessoas) 
2. Formação básica para senbilização sobre Garantia de 
Qualidade Interna (GQI) às Unidades relevantes na 
UNTL com os participantes por volta M:33/F:17 
3. Avaliação da programática aos 6 cursos e UNTL (site 
visit e visita pela ANAAA), participantes total 
M:275/F145) 

Indikador Atividade 5100200.0.0: 
Novos projetos , de reabilitação de 
edifícios, projetos de reapropriação, 
e projetos de manutenção de 
edifícios 

10 1. Manutenção toilet Edificios Campus Central; 1 
2. Manutenção Edificio(drainagen) FCS e FEG; 2 
3. Manutenção Edificio e toilet DNR, FEAH; 2 
4. Construção Edificios 2 Andares FAGRI em Hera; 3 
5. Construção 1 Armagen Logistica UNTL em Hera; 1 
6. Construção da tore de aqua em campus central; 1 
7. Manutenção Espasu de Edificio Biblioteca Central 
para utilização Policlinica, UNTL 
8. Manutenção de lugar para atividades de 
aconselhamento e assistência pela UN Women. O centro 
de rehabilitação fica bem no meio da Biblioteca Central 
UNTL e Espasu para Campus Seguru 
9. Manutenção de espasu terraço para asegurar atividade 
registração na DNAE 
10. Reahbilitação sala de Biblioteca Central, UNTL 

# de relatórios de desempenho 
trimestral submetido a ANAPMA, e 
nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo 
obrigações 

58,5% 
  

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

37,2% 
  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Egidio  dos Santos 

Filipe 

Wednesday 19th 

of October 2022 

01:43:40 PM 

Helio  Mauquei 

Wednesday 19th 

of October 2022 

05:32:34 PM 

Joao Soares 

Martins 

Thursday 20th of 

October 2022 

12:18:42 PM 
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36. D9: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL (ADN) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

D9: Agência de Desenvolvimento 

Nacional, I.P. 
4,567,240 - - 4,567,240 2,523,413 55.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,552,240 - - 2,552,240 1,691,161 66.3% 

805: Saúde 483,548 - - 483,548 138,737 28.7% 

979: Educação e Formação 303,116 - - 303,116 193,606 63.9% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
15,000 - - 15,000 - 0.0% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
1,213,336 - - 1,213,336 499,910 41.2% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

028 

  

  

Desenvolvimento Rural e Urbano 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do 

rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

Indicador de Outcome 028.0.5.0.2: % de implementação dos projectos do 

PDIM 
22 

2810 Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao 

pagamento de todos os projectos PDIM 

  Indicador do Output 02810.0.0.0.2: % de projectos do PDIM em curso com 

verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento efectuada 
17 

281001 Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas 

em diversas áreas 

  Indicador da Atividade 0281001.0.1: Nº de projetos adjudicados, 

reapropriados e retidos, financiados e finalizados 
4 

281002 Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edeficios de postos administrativos 

  Indicador da Atividade 0281002.0.2: N.º de projetos de construção e 

reabilitação de sedes de sucos e edifícios de postos administrativos 

financiados e finalizados 

7 

281003 Construção e reabilitação os muros de retenção nos municipios 

  Indicador da Atividade 0281003.0.2: N.º de projetos de construção e 

reabilitação de muros de retenção nos municípios financiados e finalizados 
6 

281004 Construção e reabilitação das instalações de agua e saneamento nos Municipios 

  Indicador da Atividade 0281004.0.2: N.º de projetos de construção e 

reabilitação de instalações de água e saneamento nos municípios 

financiados e finalizados 

0 

2811 Implementação de Projetos dos Ministérios Sectorias que Trabalham em Coordenação com a Agência de 

Desenvolvimento Nacional [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0: Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação 

relativa ao pagamento de todos os projectos das LM 

  Indicador do Output 02811.0.0.0.1: Implementação, verificação, inspeção e 

recomendação relativa a pagamento realizadas para 100% dos projectos LM 

 % dos projectos da LM com Implementação, verificação, inspeção e 

recomendação relativa a pagamento finalizadas 

5 

281101 Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais 

contratados pela AND 

  Indicador da Atividade 0281101.0.1: N.º de projectos das LM implementados 

e finalizados com qualidade. 
5 

805 Saúde 
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# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, 

suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde 

  Indicador de Outcome 805.0.3.0.5: 14 

80548 Infraestrutura de Saúde [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 80548.0.0: Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão 

  Indicador do Output 80548.0.0.0.2: 14 

8054801 Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios 

  Indicador da Atividade 8054801.0.2: N.º de projectos de Construção e 

reabilitação das instalações de saúde nos Municípios 
14 

979 

  

  

Educação e Formação 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo 

de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

Indicador de Outcome 979.0.1.0.5: 10 

97935 Infraestruturas do Ensino Básico [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico 

  Indicador do Output 97935.0.0.0.3: 10 

9793505 Construção e reabilitação das escolas nos Municípios 

  Indicador da Atividade 9793505.0.2: N.º de projectos de Construção e 

reabilitação das escolas nos Municípios concluídos. 
10 

980 

  

  

Igualdade de Género e Inclusão Social. 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

Indicador de Outcome 980.0.9.0.k: 75% 

98030 Declaração de Maubisse [P] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no 

desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais 

  Indicador do Output 98030.0.0.0.6: % de implementação das metas da 

Declaração de Maubisse. 
75% 

9803010 Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir 

o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais. 

  Indicador da Atividade 9803010.0.3: Roteiro de iquladade género e inclusão 

social aprovada e socializada.  
75% 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.2.k: % despesas implementadas segundo 

as regras finaceiras. 

75% implementadas 

51002 Gestão Institucional [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado 

  Indicador do Output 51002.0.0.4.s: 100% despesas implementadas segundo 

as regras finaceiras. 

75% implementadas 

5100223 Gestão do património e logística 

  Indicador da Atividade 5100223.0.d: Gerir o património do Estado que está 

sob a responsabilidade da ADN, garantindo que este seja sujeito aos 

processos de manutenção em vigor; promover a limpeza, higiene e 

segurança, garantindo um bom acondicionamento dos serviços em todos os 

escritórios da ADN; 

75% implementadas 

51056 Controlo qualidade do projeto infraestrutura [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 51056.0.0: Projectos implemetados com qualidade no base nos estudos e 

investigação 

  Indicador do Output 51056.0.0.0.0: % de estudos e pesquisa na area de 

infraesstructras concluídos e públicados e % projetos são supervisionados e 

fiscalizados antes de obterem a certificação de pagamento 

75 % implementadas 

5105601 Desenvolver os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e controlo de qualidade de projectos 

  Indicador da Atividade 5105601.0.0: Número de estudos e pesquiça nas 

infrastructuras elaboradas e dados sobre implementação de projectos 

inserido no sistema Projec Management Information Systems (PMIS). 

2 pesquisas, 31 tecnicos formados 

5105603 Actualizar o livro do preço unitário ( TLSUP) e o livro de Timor-Leste standart of mesurament (TLSM). ent (TLSM). 

  Indicador da Atividade 5105603.0.0: livro do preço unitário ( TLSUP) e o 

livro TLSM actualizada e n0 livros produzidos e distribuídos. 
50% 

5105606 Reforçar a equipa de técnicos especializados para prestar serviços de supervisão, fiscalização e certificação. 

  Indicador da Atividade 5105606.0.1: N.º de projectos PDIM, LM,FI e 

emprestímos avaliadas, fiscalizadas e certificadas.  

N.º de paracer têcnicas elaboradas e aprovadas.  

N.º de projectos verificadas pelos técnico da ADN. 

31% projectos 2022 verificadas 

46 % projectos 2022 certificadas ao 

pagamento. 
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# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

510 # de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 56,3% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 55,3% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Nelson Soares 

Pinto 

Thursday 13th of 

October 2022 

09:52:14 AM 

Januario Maia 

Guteres 

Friday 14th of 

October 2022 

03:01:27 PM 

Mariano Renato 

Monteiro da Cruz 

Friday 14th of 

October 2022 

04:25:13 PM 
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37. E1: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE (AMRT) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E1: Arquivo e Museu da 

Resistência Timorense  
1,868,527 - - 1,868,527 1,163,735 62.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
641,729 - (65,000) 576,729 356,938 61.9% 

24: Cultura e Património 1,226,798 - 65,000 1,291,798 806,797 62.5% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

024 Cultura e Património 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 024.0.1 : Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a 

Cultura Timorense 

  Indikador Outcome 024.0.1.0.0: Documentos da Resistência protegidos 

e arquivados 

Breve deskrisaun ba impaktu 

socioekonómiku imediatu: 1) Assegura os 

valores e presta homenagem aos sacrifícios 

dos veteranos da Resistência Timorense, 

cumprindo a missão de honrar a memória 

dos que tombaram dando a vida pelos que 

estão vivos. Ao longo do tempo, este 

projeto de salvaguarda e preservação 

histórica conheceu vários desafios, desde 

logo pelo investimento financeiro que uma 

instituição desta dimensão exige, mas 

também pela necessidade constante de 

sensibilizar a sociedade civil, no contexto 

nacional e internacional, para o facto de 

que esta é a história do povo timorense e 

que por isso mesmo não pode ser 

esquecida; 2) Sempre foi apanágio desta 

instituição prestar, através do cumprimento 

da sua missão, um serviço à sociedade e, 

em especial, às próximas gerações. 3) Nos 

últimos anos recebeu visitantes dos quatro 

cantos do mundo, por aqui passaram os 

mais ilustres representantes de países e 

olhares curiosos de alunos, professores e 

turistas. 4) A exposição sobre os 24 anos de 

luta, nas vésperas da Restauração da 

Independência, (A Nossa Vitória é apenas 

Questão de Tempo) teve tal impacto junto 

do público que as autoridades timorenses 

decidiram dar início a um projeto de 

salvaguarda da memória da resistência e 

apelaram ao povo que confiasse à guarda 

do AMRT documentos valiosos sobre este 

período histórico. 5) Muito embora o papel 

desta instituição seja preservar a memória 

do passado, os seus líderes e dinamizadores 

têm um compromisso com as futuras 

gerações. 

  Indikador Atividade 

0241201.0.0: Exposição 

Realizada 

Atendimento de visitas na Sala de 

Leitura com um número de 1.464 

leitores (910 F, e 554 M). E visitas ao 

Expo Permanente com um número de 

5.258 visitantes (2.636 F, 2.622 M). 

A Exposição Permanente e Temporária está 

aberta no edifício do AMRT, e Expo 

Itinerante nos Municípios. 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 

0241202.0.0: Recolha, 

tratamento, pesquisa e 

classificação de documentos 

1) Digitalização de 31 pastas que 

composto por 1505 documentos e 10255 

imagens digitais. 2) Realização de 297 

vídeos e 97 transcrições de fontes orais 

dos veteranos. 3). Entrevistas com 896 

veteranos. 

Um trabalho importante para preservar os 

documentos da Resistência Timorense. 

  Indikador Atividade 

0241203.0.0: Abrigos 

subterrâneos usados pela 

Resistência Reabilitados 

1) Revisão de desenho dos Abrigos; 2) 

Redação do texto do Primeiro Volume 

sobre a história dos Abrigos da Região 

IV, subordinado ao tema Trilhos da 

Resistência que inclui os nove Abrigos 

Subterrâneos utilizados pela Resistência 

Timorense; 3). Reabilitação de 3 (três) 

Abrigos Subterrâneos em Uailili-

Baucau, Mehara-Lautem e Remexio-

Aileu; 4). Finalização de Reabilitação 

Abrigo Kailubu-Bai, Gariwai-Baucau. 

Preservação dos Abrigos históricos da 

Resistência e Lugares históricos. 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.r: Plano Estratégico aprovado, incluindo 

o plano de médio prazo 

Desenvolver estratégias para a melhoria da 

Governação e da prestação de contas do 

Governo ao cidadão, através do 

fortalecimento das capacidades internas da 

Instituição na monitoria e advocacia da 

Governação. 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 

78,5% 

A Taxa da Execução é 56%: Prestação de 

serviços de materiais e fornecimentos de 

escritório; Manutenção preventiva no 

edifício do AMRT e encargos de 

instalação; Prestação de serviços de 

segurança no edifício do AMRT; e 

Prestação de serviços das atividades de 

Gestão e administração. 

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
60,8% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Venancia  M.  

Ferreira 

Tuesday 11th of 

October 2022 

03:21:19 PM 

Abrao  M.  Santos 

Tuesday 11th of 

October 2022 

03:23:56 PM 

Antoninho  

Baptista  Alves 

Friday 14th of 

October 2022 

10:27:42 AM 
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38. E2: CONSELHO DE IMPRENSA (CI) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E2: Conselho de Imprensa  865,935 - - 865,935 437,226 50.5% 

439: Garantir à liberdade de 

expressão e acesso à informação 
345,576 - - 345,576 164,716 47.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
520,359 - - 520,359 272,510 52.4% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

439 

  

  

Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões 

ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes 

Indicador de Outcome 439.0.0.0.0: 

Sidadaun sira ezerse ona sira nia 

liberdade, hodi espresa sira nia 

opiniaun, no laiha Interferensia hosi 

Poder Politika no Ekonomia ba 

Meiu Komunikasaun Sosial 

75%   

  Indicador da Atividade 4390106.0.0: 

Manual Produzidu no Sosializadu 

100% 1) #Produs no Lansa ona Manual Reportazem Jornalista Kona-

ba Violensia Bazeia ba Jeneru, nu'udar matadalan ba 

Reportazem Jornalistiku 

  Indicador da Atividade 4390107.0.0: 

Arquivu dizitalizadu no Atendimentu 

Publiku liuhosi online 

49.209 mak 

asesu 

Atividade CI 

iha Plataforma 

Online 

1) #Públika Asesu ona Informasaun Kona-ba Servisu Conselho 

de Imprensa, liuhosi Sitio Official Conselho de Imprensa 

hamutuk ema nain-49.209; 

  Indicador da Atividade 4390401.0.0: 

Meta do Plano Anual alcançadas 

188 1) #Conselho de Imprensa atribui ona Karteira Profisionál ba 

Jornalista ema nain-26 Feto 10 no Mane 16, atribui mós 

Estágio Carteira Profisionál ba Jornalista ema nain-157 Feto 59 

no Mane 98, nune'e mos halo renovasaun Carteira Profisionál 

ba Jornalista ema nain-5 Feto 1 no Mane 4; 

  Indicador da Atividade 4390403.0.0: 

Halo ona Lansamentu Manual no 

Publika ona relatoriu periodiku 

rezultadu supervizaun no analiza 

produtu jornalistika 

100% 1) #Produs no Lansa ona Manual Reportazem Jornalista Kona-

ba Violensia Bazeia ba Jeneru no Sosializa ona ba Públikua 

ema nain-104 Feto 42 no Mane 62 no Assosiasaun Jornalista, 

Chefe Redasaun, Mídia nain, no Jornalista sira Hamutuk ema 

nain-235 Feto nain-126 no Mane nain-109; 

  Indicador da Atividade 4390404.0.0: 

Atividade ho Organizasaun Jornalista 

sira konkluidu 

289 1) #Conselho de Imprensa apoio ona atividade Assosiasaun 

Jornalista Timor-Leste Press Union nia Koferensia, ne'ebé 

partisipa hosi Jornalista nain-289 

  Indicador da Atividade 4390503.0.0: 

Episode Produzidu 

3 1) #Conselho de Imprensa Produz ona Pakote Dokumentariu 3 

no Publika ona iha rttl.Ep 

  Indicador da Atividade 4390505.0.0: 

Promove Dili Dialogue Forum, 

enkontru editorial, xefe redasaun no 

nain ba media konkluidu 

100% 1) #Conselho de Imprensa realiza Forum Editorial dela 4, no 

Dili Dialogue Fórum 2022, nu'udar espaço ba Mídia nain, 

assosiasaun jornalista, jornalista no chefe redasaun sira hodi 

diskute kona-ba dezenvolvimentu mídia iha Timor-Leste. 

  Indicador da Atividade 4390506.0.0: 

Reprezentante Conselho de Imprensa 

partisipa ona eventu rejional no 

internasional kona-ba liberdade de 

imprensa 

100% 1) #Reprezentante Conselho de Imprensa participa iha eventu 

Trusted Media Summit APAC 2022, iha Bali Indonesia ko'alia 

kona-ba Tren Politika Disinformasaun, Frakeza Demokrasia no 

Futuru Jornalizmu 

  Indicador da Atividade 4390507.0.0: 

Eventu sira Implementadu 

271 1) #Conselho de Imprensa Selebra Loron Mundia Liberdade 

Imprensa liuhosi Seminário Nacional ne'ebe participa hosi 

Jornalista, Estudante no Públikua hamutuk ema nain-189 Feto 

91 no Mane 98.  

2) #Conselho de Imprensa parseria ho PERLUDEM no 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

Meta/Facebook, organiza Webinar hodi diskute Kona-ba 

kombate disinformasaun iha Mídia social, ne'ebé partisipa hosi 

ema nain-82, Feto nain-34 no Mane nain-48, mai hosi 

Jornalista, Mídia nain, Estudante Universitariu, Assosiasaun 

Jornalista no Mídia Officer Instituisaun Estadu sira. 

  Indicador da Atividade 4391001.0.0: 

Base de dados dos Orgãos de 

Comunicação Social e Organizações 

de Jornalistas Atualizado 

100% 

Atualizado 

1) Simu mos rejistu husi Órgaun komunikasaun sosiál Jornal 

Independente . Lda ho nia meiu www.indenpdente.tl  

2) Simu mos rejistu husi Órgaun komunikasaun sosiál Natural 

Productions Media . Lda ho nia meiu www.ria-tvp.com  

3) Simu mos rejistu husi Órgaun komunikasaun sosiál Radio 

Comunidade Cova Taroman – Covalima  

4) Simu pedidu rejistu Órgaun Komunikasaun Sosiál Dadoli 

Mambae Multi Media. Lda no halo tiha-ona verifikasaun ba 

sira nia dokumentu ( Prosesu rejistu sei suspende hela husi 

plenaria CI)  

5) Simu mos pedidu rejistu husi Órgaun Komunikasaun Sosiál 

Lian Orluli husi Munisipiu Ainaro no iha prosesu verifikasuan 

hela  

6) Simu konsultasaun husi Órgaun Komunikasaun Sosiál 

Espreransa Multimedia no SAPO. TL kona ba prosesu rejistu 

nian 

7) Simu mos konsultasaun husi youtuber.club hodi diskuti kona 

ba prosesu rejistu ba sira nia media online. 

8) Halo ona Atualizasaun ba Orgaun no Meiu Komunikasaun 

Social 35 ne'ebe rejistu iha Conselho de Imprensa 

  Indicador da Atividade 4391004.0.0: 

Quadro Legais Aprovo e Publicado 

250 Participa 

Sosializasaun 

no Produs ona 

Deliverasaun 8 

1) #Conselho de Imprensa Sosializa ona Direito de Resposta no 

Ratifikasaun ba Autoridade Munisipiu Lautem, Manatutu, 

NGO no Linha Ministerial sira iha Munisipiu Dili, participa 

hosi ema nain-250; 

2) #Produs Deliverasaun 8 no Publika ona iha Jornal Republika 

510 

  

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.0.f: 

Plano Estratégico aprovado 

incluindo plano de médio prazo 

75%   

Indicador da Atividade 5100109.1.9: 

Recomendações de auditoria sendo 

implementadas 

75% %Fiscal Unico Conselho de Imprensa, regularmente halo 

Supervizaun no halo Auditoria ba Ezekusaun Orsamentu 

Conselho de Imprensa hodi garante ezekusaun orçamento ho 

efikas no eficiente 

Indicador da Atividade 5100301.0.q: 

Número de cooperação e protocolos; 

Número de conferências participadas 

4 1) Conselho de Imprensa assina akordu kooperasaun ho UNDP 

no rttl.Ep, Dewan Pers Indonesia, no UNESCO hodi Promove 

Liberdade Espresaun no Liberdade Imprensa 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

2 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
54,6% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
52,3% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Zaulino Gomes da 

Silva 

Tuesday 11th of 

October 2022 

10:32:45 AM 

Ermengildo  da 

Costa 

Wednesday 12th 

of October 2022 

11:23:49 AM 

Seidauk Aprova Seidauk Aprova 

Observações: Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório, mas que, no 

entanto, submeteu a informação através do sistema DBFTL.  
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39. E3: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IADE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E3: Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento Empresarial  
1,091,269 - - 1,091,269 725,163 66.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
820,089 - - 820,089 543,060 66.2% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
271,180 - - 271,180 182,104 67.2% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.a : O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do 

Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a 

promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste. 

  Indikador Outcome 983.0.a.0.0: Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nasionais 

  Indikador Atividade 9832601.0.0: número de 

beneficiários formados receberao assistência de 

consultoria providenciada aos empreendedores 

885 Emprezarius potensial no ezistentens sira iha ona 

kuñesementu no aplika ona jestaun negosiu nebe 

diak iha sira nia negosiu no hetan ona 

rendementu hodi bele hadia sira nia ekonomia 

familia no kria ona kampu servisu ba joventuve 

sira. 

  Indikador Atividade 9832602.0.0: Relatórios de 

estudo produtos potencial no municipios 

produzido 

2 Peskiza merkadu ba produtu 2 mak hanesan 

peskiza ba produtu Sabraka no peskiza Tua tinto 

Timor 

Peskiza sabraka iha Liquidoe nia rezultadu 

peskiza nee atu buka hatene konaba rendimentu 

produtor sabaraka kada tinan produtor sira hetan, 

alen de nee identifika mos difikuldade durante 

produtor sabraka infrenta iha prosesu lori ba 

merkadu.  

 Peskiza ba produtu Tua Tinto Timor iha 

Manufahi rezultadu peskiza neé atu buka hetene 

konsumedor nia konhesementu konaba produtu 

Tua Tinto Timor hodi rekomenda ba parte 

kompetente hodi hare kualidade produtu Tua 

Tinto Timor, ikus liu atu hare ba lesensa husi 

AIFAESA ba produtu Tua Tinto bele asesu ba 

merkadu. 

  Indikador Atividade 9832603.0.0: beneficiarios 

acesso do programa CPNI 

Kandidatu nain 11 

tama final top 

eleven 

Objectivu husi Kompetisaun Plano Negosiu 

Inovativu ne’e atu promove produtu no servisu 

inovativu ho kualidade hodi promove kultura 

emprezarial iha joven Timor oan sira hodi bele 

kontribui ba dezenvolemento ekonomia Timor-

Leste nune’e juventude sira bele hatene diak liu 

tan negosiu inovativu e oinsa sira bele halo planu 

negosiu ida ho diak no sustentavel atu hodi bele 

identifika no difini lolos saida maka sai 

prioridade liu atu implementa iha tempu badak. 

  Indikador Atividade 9832604.0.0: número de 

beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita 

Incubação de Negocio) 

17 Atividade apoio inkubasaun negosiu ( FIN ) iha 

III trimestre tinan 2022 hamutuk ema nain 17 ba 

grupos emprezarius kiik ne'ebé hetan apoiu 

fundus inkubasaun negosiu husi IADE atu 

dezenvolve ka hakbi’it sira nia negosiu, husi 

fundus neébe sira hetan sei halo espansaun ba 

sira nia negósiu tanba negosiu sira neé inovativu 

tebes fiar katak bele kria empregu ba an rasik no 

mos emprega ba ema seluk. Apoio ne'ebe 

emprezarius sira hetan husi programa FIN husi 

tinan 2021 ho total emprezarius hamutuk ema 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

nain 18,oras nee dadauk sira nia negosiu lao diak 

no emprega ona trabalhador hamutuk ema nain: 

130, Feto: 102 mane: 28.  

  Indikador Atividade 9832605.0.0: Promoção 

sobre programa do IADE e atividade empresas 

dos clientes IADE 

453 Emprezarius sira hatene ona konaba programa 

IADE no hetan ona apoio informasaun no 

promosaun ba sira nia negosiu,IADE fornese ona 

servisu sira mak hanesan Formasaun emprezarial 

nebe aumenta ona kunnesementu no aplika ona 

jestaun negosiu nebe diak iha sira nia 

negosiu,asesu ona apoio orsamentu liu husi 

atividade kompetisaun planu negosiu inovativu 

no apoio fasilidade inkubasaun negosiu hodi 

hadia sira nia negosiu no hetan rendementu 

aumesmu tempu loke ona kampu servisu ba 

juventude sira.  

510 

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 66,6%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 74,3%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Hermis Soares 

Martins 

Friday 21st of 

October 2022 

04:22:25 PM 

Tomas  Higinio 

Guterres  Ximenes 

Monday 24th of 

October 2022 

02:33:52 PM 

Filomeno  

Marcelino  Belo 

Monday 24th of 

October 2022 

02:35:09 PM 
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40. E4: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO, I.P. 

(TRADEINVEST) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E4: Agência de Promoção de 

Investimento e Exportação de 

Timor-Leste, I.P.  

791,514 - - 791,514 545,881 69.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
314,694 - (12,405) 302,289 185,753 61.4% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
476,820 - 12,405 489,225 360,128 73.6% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.c :  

O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou. 

  Indikador Outcome 983.0.c.0.0: % de reseitas nao-petrolifera aumentam (no ambito de crescimento economico - % 

aumento no PIB nao petrolifero) 

  Indikador Atividade 9832701.0.0: N.° de 

exportadores facilitados (N.° de beneficiarios) 

38 Intensificar a facilitação e promoção do 

crescimento da produção local e serviços em 4 

setores principais (Agricultura, Turismo, Industria 

e Pecúaria) ao fim de garantir a circulação dos 

produtos em nível de mercado nacional e 

internacional através de exportações. 

  Indikador Atividade 9832701.0.1: N.° de 

exportadores monitorizado e cumprido o 

procedimento de exportação 

15 Garatir a eficiência de implementação de boas 

práticas sobre a política de produção e exportação. 

  Indikador Atividade 9832702.0.0: N.° de 

exportadores supportado. 

9 Suportar e apoir a construção e desenvolvimento a 

capacidade dos exportadores. 

  Indikador Atividade 9832801.0.0: N.° de 

recomendacoes e politicas implementados e 

atingidos 

2 Reforçar a política do Governo sobre investimento 

e diversificação economia através de promoção e 

facilitação do investimento privados e exportação. 

  Indikador Atividade 9832801.0.1: N.° de 

pareceres tecnicos e juridicos emitidos 

15;23 Asegurar a implementação das políticas de 

promoção investimentos e exporatações segundo a 

leis e os procedimentos legais em vigor. 

  Indikador Atividade 9832801.0.2: N.° de 

regulamentos e leis aprovados 

2 Garartir uma boa melhoramento das competências 

de TradeInvest Timor-Leste para o reforço da 

implementação política de promoção investimento 

e exportação. 

  Indikador Atividade 9832901.0.0: N.° acordo de 

parcerias estabelecidos. 

3 Fortificar a implementação da política investimento 

e diversificação economia no País através de 

cooperação e parceria. 

  Indikador Atividade 9832902.0.1: N.° de eventos 

de networking organizados e atendidos. 

5 Atrair os investidores e exportadores através dos 

eventos organizados e atendidos. 

  Indikador Atividade 9832903.0.0: N.° de 

materiais de marketing publicados 

4 Facilitar as informações aos investidores e 

exportadores para atrair dos seus interesses para 

investir nos setores potenciais em Timor-Leste. 

  Indikador Atividade 9833001.0.1: N.° de 

pedidos propostas de investimentos recebidos e 

Nu. de propostas aprovados; 

8 Atrair mais de investidores nos setores principais 

através de facilitar a aprovação os pedidos 

propostas de investimentos privados seja nacional e 

internacional, pelo qual foi aprovado 8 propostas de 

investimentos pelo Governo de Timor-Leste. 

  Indikador Atividade 9833001.0.3: N.° de Acordo 

Especial de Investimento (AEI) assinados. 

1 Asegurar a eficiência da implementação política de 

investimento e diversificação economia pelos 

assinaturas de Acordo Especial Investimento entre 

o Governo e o investidor. 

  Indikador Atividade 9833002.0.1: N.° de 

investimentos implementados pelo beneficiario 

do Certificado de Investimento (CI), Declaração 

30 Garatir a eficiência de implementação dos acordos 

de investimento entre o Governo RDTL e os 

investidores através de monitorização com a 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

de Beneficio (DB) e Acordo Especial de 

Investimento (AEI) 

sustetabilidade da criação empregos aos 

timorenses. 

  Indikador Atividade 9833002.0.2: N.° Valor de 

capital do investimento privadas executados nas 

diversas areas; 

$447,20  Garantindo os beneficios a sociedade da 

implementação dos projetos de investimento 

durante dos seus execução do capital investimento, 

onde foi executado um valor de $ 447.2 milhões do 

capital de investimento de $ 1,871.5 bilhões. 

  Indikador Atividade 9833002.0.3: N.° de 

trabalhadores direta e indireta empregados. 

18.572 93% de timoreses foram empregados, e vai garantir 

o crescimento económica da família e da nação. 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 

85,3% 

Apoiar a melhorar o desempenho da institução 

(TITL) para garantir a implementação da polílita de 

promoção do investimento e diversificação 

economia em areas potenciais com a eficiência e 

eficácia. 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 64,0%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Joanico  D C  

Soares 

Wednesday 19th 

of October 2022 

11:36:39 AM 

Mateus   

Fernandes 

Wednesday 19th 

of October 2022 

11:41:37 AM 

Mateus   

Fernandes 

Wednesday 19th 

of October 2022 

11:47:36 AM 
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41. E5: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL (SERVE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E5: Serviço de Registo e 

Verificação Empresarial, I.P.  
2,537,259 - - 2,537,259 1,276,237 50.2% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
900,000 - - 900,000 265,522 29.5% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
1,637,259 - - 1,637,259 1,010,715 61.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

E5: Serviço de Registo e 

Verificação Empresarial (Serviço e 

Fundo Autónomo) 

  822,000 78,000     900,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  822,000 78,000     900,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.b : Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença 

setorial é mais clara e fácil 

  Indikador Outcome 983.0.b.0.0: Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020] 

1) Procedimentos (número) 

2) Tempo (dias) 

3) Custo (número) 

98332 Registro de empresas e licenciamento de atividades económicas [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98332.0.0: Registro de negócios eficiente e eficaz 

  Indikador Output 98332.0.0.0.0: Aumento 

em % no numero de empresas registradas 

3,344 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados 

at’e o terceiro trismestre de 2022 e composto por tipos de negócios e 

empresas incluindo: 1) ENIN – Empresário Em Nome Individual do 

total de 1,975; 2) UNIPESSOAL, LDA. (Sociedade Unipessoal Por 

Quotas Limitadas) do total de 1,128; 3) LDA. (Sociedade 

Conjunta/Coletiva Por Quotas Limitadas) do total de 239; 4) S.A. 

(Sociedade Anônima) = 0; 5) E.P. (Empresa Pública) = 0; 6) R.P. 

(Representação Permanente) do total de 2. Até o terceiro trimestre, 

Díli continua a ser o município com maior número de registo com o 

total de 1,481. Como resultado, 3,344 Certidões e também 3,344 

Certificados de Registo Comercial foram emitidos para os 3,344 

negócios e empresas, e é cerca de 7,000 documentos de Autorização 

para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidas para 

puderem exercer as atividades económicas como foram solicitados. 

9833206 Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único 

  Indikador Atividade 9833206.0.0: 1) # de 

empresas registadas 

2) % dos municipios com cobertura dos 

servicos da SERVE 

3) Sistema informático em funcionamento 

[PRE #64] 

4) # de dias para registo de negócios [PRE 

#64]  

5) Entidades registadas no SERVE têm a 

3,344 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados 

at’e o terceiro trismestre de 2022 e composto por tipos de negócios e 

empresas incluindo: 1) ENIN – Empresário Em Nome Individual do 

total de 1,975; 2) UNIPESSOAL, LDA. (Sociedade Unipessoal Por 

Quotas Limitadas) do total de 1,128; 3) LDA. (Sociedade 

Conjunta/Coletiva Por Quotas Limitadas) do total de 239; 4) S.A. 

(Sociedade Anônima) = 0; 5) E.P. (Empresa Pública) = 0; 6) R.P. 

(Representação Permanente) do total de 2. Até o terceiro trimestre, 

Díli continua a ser o município com maior número de registo com o 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

informação automaticamente comunicada à 

Segurança Social/INSS e aos Serviços 

fiscais/MF [PRE #64] 

total de 1,481. Como resultado, 3,344 Certidões e também 3,344 

Certificados de Registo Comercial foram emitidos para os 3,344 

negócios e empresas, e é cerca de 7,000 documentos de Autorização 

para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidas para 

puderem exercer as atividades económicas como foram solicitados. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  

2 

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 

70,2% 

Em Abril a Junho de 2022, 116 funcionários trabalhando para o 

SERVE, I.P. e entre este número 63 são Homens e 53 são Mulheres e 

entre os 116 – há 4 funcionários públicos permanentes no qual três (3) 

são Notários / Conservadores de Registo Comercial e uma como 

Agente Técnica de Atendimento ao Público (ATAP) e os outros 112 são 

Funcionários-Agentes da Administração Pública Entre os 116 há 67 

que trabalham em Díli e os 49 são destacados em nove (9) instalações 

de sucursais incluindo nos oito (8) municípios nomeadamente em 

Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Laútem, Manufahi, 

Viqueque e também na RAEOA (Região Administrativa Especial de 

Oé-Cusse, Ambeno). Em Julho a Setembro de 2022, há 239 

funcionários atualmente trabalhando com SERVE, I.P. e há 136 

Homens e 103 Mulheres e entre eles 93 estão colocados em Díli e os 

outros 146 estão colocados nos estabelecimentos de sucursais nos 11 

municípios e na RAEOA (Região Administrativa Especial de Oé-Cusse, 

Ambeno), inclui: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, 

Laútem, Liquíça, Manatuto, Manufahi, Viqueque e RAEOA. Entre os 

239 – há 4 são funcionários públicos permanentes e os 235 são 

contratados e trabalham de acordo com o Decreto do Governo (DG) 

n.º 6/2015, de 18 de Novembro, e regem pelo regulamento interno do 

SERVE, I.P. consta no Decreto-Lei (DL) n.º 7/2017, de 22 de Março, e 

assim também regem pela Lei n.º 8/2004, de 5 de Maio do Estatuto da 

Função Pública considerando os seus estados como funcionários-

Agentes da Administração Pública. Nota: Despesas financeiras em 

Segundo e Terceiro Trimestres de 2022 foram do total de USD 

1,078,272.37, ref. Abril = USD 112,496.26; Maio = USD 94,073.58; 

Junho = USD 121,922.34; Julho = USD 256,846.07; Agosto = USD 

167,721.60; Setembro = USD 325,212.52. 

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
45,3% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Lazaroni Amaral 

da Costa 

Wednesday 19th 

of October 2022 

11:04:25 AM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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42. E6: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO 

DO BAMBU (BAMBU) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E6: Instituto de Pesquisa, 

Desenvolvimento, Formação e 

Promoção do Bambu 

616,420 - - 616,420 442,818 71.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
408,711 - (4,392) 404,319 287,435 71.1% 

797: Agricultura 207,709 - 4,392 212,101 155,383 73.3% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.4 : Desenvolver o bambo como uma indústria sustentável viável 

  Indikador Outcome 797.0.4.0.0: % de aumento na receita 

  Indikador Atividade 7970914.0.0: sementes de bambu 

plantadas 

89.456 Grupu viveirus nebe maka lokaliza iha 

Municipio prepra Au oan 89456 

kompostu husi Au betun 80856, Au betar 

1652, no Au di'an 6975. halo ona 

Plantasaun ba komunidade sira nia kintal. 

Benefisiarius hamotuk 326 mane 238 feto 

88, Area nebe maka Plantasaun Au Oan 

367.6 Hektares. 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.1.3: 1) # e % de 

indicadores de desempenho do Objetivo de Médio 

(outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados  

2) # de Resultados de desempenho publicados no 

website do Governo  

3) Relatório anual da entidade publicado 

70%   

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 72,3%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 70,0%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Martinho de 

Anunciação 

Soares 

Friday 14th of 

October 2022 

09:36:31 AM 

Martinho de 

Anunciação 

Soares 

Monday 17th of 

October 2022 

09:47:56 AM 

Antonio dos 

Santos de Matos 

Monday 17th of 

October 2022 

11:07:20 AM 
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43. E7: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BECORA (CNFP-

BECORA) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E7: Centro Nacional de Formação 

Profissional - Becora, I.P. 
613,187 - - 613,187 435,385 71.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
364,622 - - 364,622 240,850 66.1% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
248,565 - - 248,565 194,535 78.3% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a 

construir a nossa nação 

  Indikador Outcome 983.0.4.0.0: pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais 

  Indikador Atividade 9831501.0.0: 

beneficiarios treinado ações de 

certificação niveis 1, 2 nas áreas de 

construção realizados nos Municípios, 

Numero Formandus Cert. III 

iha areas Construsau Civil 

hamutuk 43 pessoas, 

Formassaun nee sei kompleta 

cursu iha fulan Dezembro 

Atu hasae konhesementu no abilidade liu husi 

kursu formasaun hodi bele hetan asesu ba 

Mercado servisu iha rai laran no mos iha rai liur. 

Agora dadaun formandus sira tama ona iha fase 

estagio iha kpmania no mos iha instituisaun 

publik , hodi buka esperensia no manan 

konfiansa husi kompania no isntituisaun public 

atravez atividades estagio. 

  Indikador Atividade 9831502.0.0: 

Numeru beneficiarios treinado ações 

de certificação niveis 1, 2 nas áreas de 

construção realizados nos Municípios, 

Numero formandus Cert.I no 

II iha areas Construsau Civil 

Civil hamutuk 49 pessoas iha 

Centro formasaun Beaco 

municipio (Viqueque). 

Formasaun nee sei kompleta 

cursu iha fulan Dezembro 

Atu hasae konhesementu no abilidade liu husi 

kursu formasaun hodi bele hetan asesu ba 

Mercado servisu iha rai laran no mos iha rai liur. 

Agora dadaun formandus sira tama ona iha fase 

estagio iha kpmania no mos iha instituisaun 

publik , hodi buka esperensia no manan 

konfiansa husi kompania no isntituisaun public 

atravez atividades estagio. 

  Indikador Atividade 9831503.0.0: nr 

beneficiarios concluiram formação 

profissional em diversas áreas e 

obtiveram vcertificação nivel 1 e 2 

Numero formandusCert.I no 

II iha areas Construsau Civil 

no non construsaun Civil 

hamutuk 267 pessoas iha 

Centro formasaun SENAI-

Becora. Formasaun nee sei 

kompleta cursu iha fulan 

Dezembro 

Atu hasae konhesementu no abilidade liu husi 

kursu formasaun hodi bele hetan asesu ba 

Mercado servisu iha rai laran no mos iha rai liur. 

Agora dadaun formandus sira tama ona iha fase 

estagio iha kpmania no mos iha instituisaun 

publik , hodi buka esperensia no manan 

konfiansa husi kompania no isntituisaun public 

atravez atividades estagio. 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
80,4% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
71,3% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Fernando 

Carvalho de 

Araujo 

Monday 24th of 

October 2022 

03:44:54 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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44. E8: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PCIC) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E8: Polícia Científica de 

Investigação Criminal  
1,795,233 - - 1,795,233 1,173,308 65.4% 

392: Acesso à Justiça  1,502,517 - - 1,502,517 982,382 65.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
292,716 - - 292,716 190,926 65.2% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

E8: Polícia Científica de 

Investigação Criminal (Serviço e 

Fundo Autónomo) 

    137,070     137,070 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
    137,070     137,070 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de 

justiça 

  Indicador de Outcome 392.0.1.0.4: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário 

de Timor-Leste 

39219 Investigação e prevenção criminal [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 39219.0.0: Investigação criminal realizada satisfatoriamente 

  Indicador do Output 39219.0.0.0.0: Número de investigações criminais concluídas 

3921901 Funçionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal 

  Indicador da Atividade 3921901.0.0: % quadro estrutura da PCIC preenchido, facilitar e garantir o Direito da 

Cidadão acesso a Justica 

3921902 Operar serviço de inteligência criminal (vigilância e seguimento) 

  Indicador da Atividade 3921902.0.0: % 

informação recolhidos apoio investigação 

criminal; recolha de informação criminal no 

terreno, vigilância, seguimento e localização do 

paradeiro. 

Foram registados formulários deslocação: 1. Julho (58 pessoas); 

2. Agustus (43 Pessoas); 3. Setembro (27 Pessoas). 

1. Em mes de Julho ate Setembro o Laboratorio Policia 

Cientifica relizou 4 exame Toxicologia, 4 exame DNA, inspeções 

Judiciarias ao Local do Crime, Setor Identificação Judiciaria e 

Lofoscopia Procedeu a recolha e registo de resenha e cliché no 

total de 40 arguidos; 

Nos ultimos seis meses tencidos registados no sistema de SIGAM 

( Sistema Integrado de Gestão de Armamento e Monições) da 

PCIC de total 943 no periódo de 1 de Junho a 30 de Setembro de 

2022, movimentações a levantamento das Armas composto por 

Serviços de Piquete no total de 348 levantamentos, Serviços de 

Prevenção 286 levantamentos, Dislocações a Municípios 152, 

Serviços Vigilancia 81, Operações Policias ( Buscas, Detenções 

Ect) 76 levantamentos. 

3921903 Realizar ações de socialização e divulgação 

  Indicador da Atividade 3921903.0.0: Numero de 

divulgação e educação cívica na prevenção 

criminal para os estudantes e comunidades no 

dois (2) Municípios realizados. 

Proposta divulgação compotencias da PCIC e LOIC no 

municipio de Bobonaro e Same foi aprovado pelo Diretor 

Nacional da PCIC 

3921904 Expansão da base de dados da Interpol nas fronteiras aéreas e terrestres 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Indicador da Atividade 3921904.0.0: Numero de 

MoU assinados com entidade Serviço de 

Imigração de Timor Leste, Expansão base de 

dados em Batugede e Aeroporto Nicolao Lobato 

Foram realizou Triagem de Passaporte sidadão estrangeiro no 

mes de Julho 700 Passaporte, Agosto 1100 Passaporte e 

Setembro 1200 Passaporte de 2022 no total de 3000 (Tres mil) 

passaporte. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 65,8% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 54,9% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Getulio  Martins 

Carvalheira 

Tuesday 18th of 

October 2022 

09:35:52 AM 

Ricardo   Soares 

Tuesday 18th of 

October 2022 

09:37:13 AM 

Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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45. E9: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

E9: Hospital Nacional Guido 

Valadares  
11,170,875 - - 11,170,875 6,461,083 57.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,212,014 - 100,000 2,312,014 1,133,729 49.0% 

805: Saúde 8,958,861 - (100,000) 8,858,861 5,327,354 60.1% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

E9: Hospital Nacional Guido 

Valadares (Serviço e Fundo 

Autónomo) 

      163,000   163,000 

805: Saúde       163,000   163,000 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

805 Saúde 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de 

recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição 
equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48) 

  Indikador Outcome 805.0.0.0.2: Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTPS) 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de 

mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde 
secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade 

  Indikador Outcome 805.0.2.0.2: Taxa de satisfação dos pacientes 
  Indikador Atividade 8053201.0.2: Dias de 

estadia média (ALOS); e 85% da taxa de 
ocupação das camas (BOR) 

1). 92% 
2). 6 dias 

Wainhira Persentajen BOR ultrapasa meta mak sei fo 
impaktu ba : 
1. Despezas medikamentos no konsumaveis 
2. Despezas ba fornesimento hahan 
3. Despezas logistika 
4. Kualidade prestasaun kuidadus.  

  Indikador Atividade 8053303.0.3: Redução da 
taxa de mortalidade bruta (GDR) e manter 
abaixo de 45/1000 

GDR 48/1000 
NDR 27/1000 

GDR liu 45/1000 ho razaun surtu dengue ne’ebé 
rezulta labarik nain 68 mate, maioria entre tinan 1 to 
5. Kuandu GDR(pasiente mate antes 48 depois de 
admiti iha Hospital) aas, kazu ne’e ultrapasa target, 
reflete ba: 
1. Kualidade moris; 
2. Kualidade prestasaun kuidadu primáriu. 
Em termos de ekonomia bele la atrativu ba 
investimentu estranjeiru no turismu. 

  Indikador Atividade 8053406.0.0: Espécimes 
histológicas referidas 

15 Impaktu mak hanesan : 
1. Ita nia prestasaun kuidadu servisu laho kualidade 
2. bele aumenta taxa mortalidade, 

510 
  

Boa Governação e Gestão Institucional 
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 
# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 69,4%   
% da execução do Plano de Aprovisionamento 42,6%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Silvia  Izina 

Aparicio Belo  

Ximenes 

Monday 17th of 

October 2022 

02:44:02 PM 

Raul  Humberto  

Gama 

Wednesday 19th 

of October 2022 

09:46:33 AM 

Alito  Soares 

Wednesday 19th 

of October 2022 

02:50:26 PM 
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46. F1: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, E.P. 

(SAMES) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F1: Serviço Autónomo de 

Medicamentos e Equipamentos de 

Saúde, I.P.  

9,235,500 - - 9,235,500 2,352,505 25.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,146,155 - - 1,146,155 517,791 45.2% 

805: Saúde 8,089,345 - - 8,089,345 1,834,714 22.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

F1: Serviço Autónomo de 

Medicamentos e Equipamentos 

Médicos (Serviço e Fundo 

Autónomo) 

  250,000       250,000 

805: Saúde   250,000       250,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos 

médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde 

  Indikador Outcome 805.0.3.0.0: 

Medicamentos e suprimentos médicos 

disponíveis em todas as unidades de saúde 

52% Stock Disponivel iha 

armazem Central (PQ2) 

Stock disponivel menus inpaktu 

husi alokasaun orsamentu nebe 

kiik ba kompras ba 

medikamentu ho kuantidade 

kiik,deliberasaun medikamentus 

husi kompania tama tarde 

(PQ2) 

  Indikador Atividade 8054503.0.0: Estoque de 

medicamentos disponíveis na SAMES / 80% 

de lista de medicamentos disponíveis em 

estoque na Lista de Medicamentos Essenciais 

52% Stock Geral Disponivel 

armazem iha 9 Meses Janeiro-

Setembro 2022 

Stock Disponivel sidauk atinji 

targeto anual 80% maibe iha 

trimestral III ( 9 mess )atinji 52% 

signifika katak ultra pasa ona 

metade husi atrget 80% 

  Indikador Atividade 8054504.0.0: Numero 

dias de atraso na distribuição de 

Medicamentos às Unidades de Saúde nos 

Municípios e Hospitais / 5 vezes dias o tempo 

de resposta ao pedido 

3 Dias de demoras Numeru dias de demora 

atendemento pedidu sira atinji 3 

dias signifika katak prosesu 

atendemento lao lais liu iha 

trimester III ( 9 meses) (PQ3) 

510  Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.0.2: Plano 

Estratégico Aprovado, incluindo plano de 

médio prazo 

100% Plano Strategico SAMES 

tinan 5 Aprovado no halo ona 

inplementasaun ( PQ 3 ) 

Plano stratejiko SAMES sei fo 

inpaktu direta ba Sosial 

economi setor Saude iha parte 

abastamento medikamento ba 

atendemento Saude populasaun 

Timor Leste tomak (PQ 3) 

Indikador Atividade 5100130.0.7: 60% Lista 

de essencial de Medicamentos de Timor Leste 

(EMTL) em Armazem passou teste na 

Laboratorium SAMES 

55% atinjimentu ba Atividade 

Controlu Qualidade auditoria ne'e 

hetan progresu diak iha 9 Meses ultra 

pasa target trimestral ( PQ.4 ) 

Atinjimento Controlo Qualidade 

ultra pasa target trimestral maibe 

seidauk atinji target anual iha 12 

Meses esfoso atu atinji iha 12 

meses tuir mai (PQ4) 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
56,1% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
18,5% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Domingos  . 

Afonso 

Thursday 20th of 

October 2022 

02:26:53 PM 

Cesaria da Costa 

Fernandes Soares 

Thursday 20th of 

October 2022 

03:04:59 PM 

Santana   Martins 

Thursday 20th of 

October 2022 

03:26:36 PM 
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47. F2: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE (LABNAS) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F2: Laboratório Nacional de 

Saúde, I.P. 
823,345 - - 823,345 468,321 56.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
236,263 - (16,500) 219,763 125,593 57.1% 

805: Saúde 587,082 - 16,500 603,582 342,728 56.8% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

805 Saúde 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa 

de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de 

saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade 

  Indicador de Outcome 805.0.2.0.1: Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional 

  Indicador da Atividade 8054201.0.1: 

Testes para amostras de água, alimentos, 

medicamentos e ambientais 

Rezultadu: Teste Realijadus: 1. Agua 

Galon potavel : 221 2. Bebidas tua 

sabu : 0 3.Alimentares : 8 Total 

acumulativo durante 9 meses : 229 

kontribui ba saude publiku liu husi 

garantia kualidade be'e ba komunidade 

no alimentasaun nebe tama iha 

merkaduria 

  Indicador da Atividade 8054301.0.0: 

Teste para Microbiologia,Serologia, 

hematologia, Biocimia, PCR, 

Miasesrubela,Tb e Covid-19 

Rezultadu: 

teste realijadus 1. hematologia = 

125,893 

 2. Serologia= 43.439 

 3. Microbiologia =8.219  

 4. Biocimica 19.990 

 5. PCR Influenza/ PCR Covid-19 = 

17.613 

  

Total Acumulativo teste durante 9 

meses= 215.154 

garantia kualidade teste no resultado 

teste amostra sira ne'ebe mai husi 

Hospital Referal 5, Laboratoriais iha 

Municipio no pasiente sira 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.0.p: Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo 

% do patrimonio do estado em 

funcionamento 

588 Patrimonio estadu,maka hanesan 

maquina ne'ebe uja hodi apoio ba teste 

amostra iha LNS hodi garantia 

qualidade de Teste no Qualidade 

Rejultadu husi Amostra ne'ebe iha 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação 

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
68,7% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
49,2% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Cezaltina  Soares  

Amaral 

Wednesday 12th 

of October 2022 

11:26:34 AM 

Liborio   da Costa  

Alves 

Friday 14th of 

October 2022 

10:39:41 AM 

Endang  Soares da  

Silva 

Friday 14th of 

October 2022 

02:10:49 PM 
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48. F3: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO (CNR) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F3: Centro Nacional de 

Reabilitação, I.P.  
898,200 - - 898,200 601,992 67.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
346,150 - - 346,150 239,931 69.3% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
552,050 - - 552,050 362,061 65.6% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como 

outro cidadão 

  Indicador de Outcome 

980.0.1.0.1: Pessoas com 

deficiência recebem tratamento 

da CNR 

• Número utente ne’ebé diariamente mai tuir terapia 

iha CNR hahu husi Janeiro-Setembro de 2022 ho 

total 1984 pessoas (Mane adulto: 659 pessoas, Feto 

Adulto: 357 pessoas, Mane labarik: 612 pessoas, 

Feto labarik: 356 pessoas. 

Utente foun total : 634 ( Mane Adulto no labarik: 

420, Feto Adulto no Labarik: 214  

 Utente tuan total : 1350 (Mane Adulto no labarik: 

851, Feto Adulto no Labarik: 499). 

• Fisioterapia total: 1652 (Mane Adulto ho labarik: 

1056,Feto  

Adulto ho labarik:596. 

• Clubfoot/labarik moris mai ainkleuk total: 38 (M: 

23, F: 15)  

• Terapia Koalia, resultadu atendimentu total: 186 

pessoas ( Mane Adulto no labarik: 119 pessoas, Feto 

Adulto no Labarik: 67 pessoas 

• Terapia okupasional total : 146 (Mane no Labrik: 

96, Feto adulto no Labarik: 50 Pessoas. 

• CBR Identifika utente foun : 34, utente mate: 3, 

manutensaun kadeira roda no ain falsu : 149, referral 

mai CNR 49, referral ba parceiros: 13, kordenasaun 

ho parceiros: 13 

• Apoio edukasaun inklusivu ba estudantes 

defisientes ho total 200, husi 13 Munisipiu inklui 

RAEOA, konklui ona ho total 184 pessoass 

(Mane:109, Feto:91).  

• Akomoda utente ne’ebé mai husi area remotas hodi 

hela iha dormitóriu atu hetan tratamento ho total 75 

pessoas (Mane: 35, Feto: 40). 

  

  Indicador da Atividade 

9802301.0.0: Municípios tem o 

mesmo tratamento para todas as 

informações coletadas sobre a 

satisfação dos clientes para 

melhorar a qualidade do serviço, 

75% Monitoramento e avaliação 

realizados, 350 usuários antigos, 

80 usuários hospedados no 

dormitório receberam tratamento 

clínico, 20% harmonizaram o 

Rezultadu: 

• Número utente ne’ebé diariamente mai tuir terapia 

iha CNR hahu husi Janeiro-Setembro de 2022 ho 

total 1414 pessoas (Mane adulto: 230, pessoas, Feto 

Adulto: 276 pessoas, Labarik mane: 396 pessoas , 

Labarik Feto: 192 pessoas. 

Utente foun total : 501 ( Mane Adulto:230, Mane 

labarik 98, Feto Adulto: 112, Feto Labarik: 61  

 Utente tuan total: 913 (Mane Adulto: 329,Mane 

labarik: 2898, Feto Adulto: 155,Feto Labarik: 131). 

• Fisioterapia total: 1151 (Mane Adulto ho labarik: 

Breve deskrisaun ba impaktu 

socioekonómiku imediatu:  

Benefisiariu/utente 

independente ba sira nia 

atividade baziku ho familia 

hodi halo interasaun iha 

sosiedade no bele hala'o 

atividades socio ekonomia ho 

limitasaun sira ne’ebé iha ka 

ladun depende ona ba ema 

seluk ka familia.  
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

Levantamento de Saúde 

Demográfica 

1056, Feto Adulto ho labarik: 596. 

• Clubfoot/ainkleuk total: 38 (M:23, F:15)  

• Terapia Ko'alia, resultadu atendimentu total: 186; 

pessoas Mane Adulto: 43; pessoas, Mane labarik: 76 

pessoas, Feto Adulto: 8 pessoas, Feto Labarik: 59 

pessoas 

• Terapia okupasional total : 146 (Mane Adulto: 37, 

Mane Labrik: 59, Feto Adulto: 21, Feto Labarik: 35 

• CBR Identifika utente foun : 34, utente mate: 0, 

Akompanhamento : 149, referral mai CNR 49, 

referral ba parceiros: 13, koordenasaun ho parceiros: 

9 

• Konklui ona apoio edukasaun inklusivu ba 

estudantes defisientes ho total 200 husi 13 Munisipiu 

inklui RAEOA. Mane: 109 pessoas Feto: 91 Pessoas 

husi nivel Primaria to'o Secundaria.  

• Akomoda utente ne’ebé mai husi area remotas hodi 

hela iha dormitóriu atu hetan tratamento ho total 75 

pessoas (Mane:35, Feto:40). 

  Indicador da Atividade 

9802302.0.0: Usuários 

participaram de serviços por 

meio do programa SRIKAR, 35 

Identificasaun Utentes novo 

participaram 

Rezultadu: 

• Número utente ne’ebé diariamente mai tuir terapia 

iha CNR hahu husi Janeiro-Setembro de 2022 ho 

total 1414 pessoas (Mane adulto: 230 pessoas, Feto 

Adulto: 276 pessoas, Labarik mane: 396 pessoas , 

Labarik Feto: 192 pesoas. 

Utente foun total : 501 ( Mane Adulto:230, Mane 

labarik 98, Feto Adulto: 112, Feto Labarik: 61  

 Utente tuan total: 913 (Mane Adulto: 329,Mane 

labarik: 2898, Feto Adulto: 155,Feto Labarik: 131). 

• Fisioterapia total: 1151 (Mane Adulto ho labarik: 

1056, Feto Adulto ho labarik: 596. 

• Clubfoot/ainkleuk total: 38 (M:23, F:15)  

• Terapia Koalia, resultadu atendimentu total: 186; 

pessoas Mane Adulto: 43; pessoas, Mane labarik: 76 

pessoas, Feto Adulto: 8 pessoas, Feto Labarik: 59 

pessoas 

• Terapia okupasional total : 146 (Mane Adulto: 37, 

Mane Labrik: 59, Feto Adulto: 21, Feto Labarik: 35 

• CBR Identifika utente foun : 34, utente mate: 0, 

Akompanhamento : 149, referral mai CNR 49, 

referral ba parceiros: 13, koordenasaun ho parceiros: 

9 

• Konklui ona apoio edukasaun inklusivu ba 

estudantes difisientes ho total 200 husi 13 Munisipiu 

inklui RAEOA. Mane: 109 pessoas Feto: 91 Pessoas 

husi nivel Primaria to'o Secundaria.  

• Akomoda utente ne’ebé mai husi area remotas hodi 

hela iha dormitóriu atu hetan tratamento terapia ho 

total 75 pessoas (Mane:35, Feto:40). 

Atendimentu direta ba 

komundiade lori servisu 

rehabilitasaun besik ba 

komunidade efetivu ho 

efisiensia iha aspeitu transporte, 

tempu hodi fo impaktu positive 

ba utente nia ekonomia. 

  Indicador da Atividade 

9802401.0.0: Pessoas em 5 

municípios estão adequadamente 

informadas sobre as causas da 

deficiência, 20% Implementação 

de políticas nacionais de inclusão 

social para pessoas de 

deficiência, 70% de capacitação 

para famílias com deficiência, 10 

de bilhete de identidade para 

deficientes físicos, 200 de 

deficiência, acesso à justiça (M / 

F), 

Rezultadu: 

-Identifika no disemina servisu reabilitasaun ba 

difisientes no familia iha PA Maucatar, Municipio 

Covalima envolve Suco ha’at 

(Holpilat,Oges,Matain,Belecasak) ho total 180 

pessoas (M:117, F:63)  

-Identika no disemina servisu reabilitasaun ba 

difisientes no familia iha Posto Administrativu 

Cailaco, municipio Bobonaro envolve husi suco 5 

(Meligo, Atudara, Goulolo, Manapa, Daudu) ho 

total: 135 Pessoas (M: 93, F: 42) 

-Identika no disemina servisu reabilitasaun ba 

difisientes no familia iha PA Balibo, municipio 

Bobonaro envolve husi Suco lima (Balibo Vila, 

Breve deskrisaun ba impaktu 

socio ekonómiku imediatu:  

1.Promove servisu reabilitasaun 

iha base atu iha futuru mai bele 

fasilita diak liu tan servisu 

reabilitasaun no mos rekursu 

potensiais hodi fo atendimentu 

ba difisientes. 

2. Halakon diskriminasaun ba 

ema ho difisientes liu husi 

stigma oi-oin atu promove 

sosiedade inklusivu. 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

Leolima, Cowa, Batugede, Sanirin) ho total 240 

Pessoas (M: 152, F: 88) 

  Indicador da Atividade 

9802402.0.0: Deficiência 

pessoas receberam equipamentos 

e mobilidade, 30 deficiências 

completaram a educação 

inclusiva, Apoio material e taxa 

de estudo para 200 crianças com 

deficiências, 10 locais para 

deficientes 

Rezultadu: 

• Liman no ain falsu, Janeiro-Setembro total: 372 

utentes, Mane: 250,Feto: 122 husi dadus ne’e, 

utentes tuan 240 foun 132. Husi dadus ne’e fahe ba 

tipu intervensaun sira hanesan; Produsaun 197, 

Distribuisaun: 149, Mantensaun: 157  

• Kadeira roda ho total 267 (Mane:192, Feto:75) 

 o Mane Adulto: 156 

 o Mane Labarik: 36 

 o Feto Adulto: 54 

 o Feto labarik: 21 

Foun: 134 (M:85; F:49), Tuan: 133 (M:107; F:26). 

• Aitongka ho tipu oi-oin fasilita ona mobilidade ba 

209 utentes 

Benefisiariu/utente 

independente hodi halo 

interasaun iha sosiedade no 

bele hala'o atividades socio 

ekonomia ho limitasaun sira 

ne’ebé iha ka ladun depende 

ona ba ema seluk ka familia. 

510 

  

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.0.q: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 
77,2% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
65,3% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Angelito  Carceres 

Saturday 15th of 

October 2022 

01:57:29 PM 

Jose D.C. Pinto 

Saturday 15th of 

October 2022 

02:00:23 PM 

Maria  Santina de 

Jesus Gomes 

Saturday 15th of 

October 2022 

04:23:22 PM 
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49. F4: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTO (IGE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F4: Instituto de Gestão de 

Equipamento de Timor-Leste, I.P.  
4,113,844 - - 4,113,844 1,391,294 33.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
378,946 - - 378,946 277,984 73.4% 

026: Estradas e Pontes 3,734,898 - - 3,734,898 1,113,310 29.8% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.1 : Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos 
operacionais do Estado 

  Indicador de Outcome 026.0.1.0.0: % dos equipamentos bem funcionado e operado 
2606 Gestão e instalação de equipamentos [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 02606.0.0: Todas as máquinas funcionam 
  Indicador do Output 02606.0.0.0.0: % de máquinas, equipamentos e veículos pesados bem operados 

260605 Manutenção de equipamentos pesados 
  Indicador da Atividade 0260605.0.0: % 

Implementacao routina de plano da manutencao 
1) Em curso,75 % para a manutenção rotina como a 
manutenção de A, B, C e D; 2) Em curso, 95 % de reparação 
da máquina pesada Veículos. Total áquina pesada Exacador 
pc 200,4 Unidades, pc 130,2 unidades, Pw 200 2 Unidades 
bomag 138, 6 unidades, Buldozer D68 4 Unidades, dump 
Truck 15 unidades, fuso truck 5 unidades carro ligeiros, 10 
unidades. Tronton 3 unidades e reparar a mini oficina do IGE-
IP 3) Reparacao do Motorizadas 12 Unidades  

260606 Operação de equipamentos pesados 
  Indicador da Atividade 0260606.0.0: % operadores 

de máquinas equipados para a operação de 
máquinas em seguranca 

1) Em curso, 112 operadores; Janeiro ate Setembro de 2022 
servico atengidos a) Melhoramento estadas 28,207 m, b) 
Normalização de ribeiras 12.758m, c) Apoio Ministerio e 
comunidades 1.114 m , d) Nova Abertura 24.068 m. 2) Em 
curso, Jan-Junho são 28 pedidos atendidos, ou seja,100 %. 3) 
Em curso, $ 65,000 receitas obtidas do aluguer de máquinas a 
venda de britas. 28. Contrato Standing bank IGE-com 
compania ainda não pagamento total $ 804.885.26  

260607 Gestão de bases de dados de equipamentos pesados 
  Indicador da Atividade 0260607.0.0: % Base de 

dados desenvolvido 
Continuacao Melhorar do Banko de dadus 

260609 Aquisição dos equipamentos pesados para IGE 
  Indicador da Atividade 0260609.0.0: aumento dos 

numeros de equipamentos em 2020 
Companhia Vencedor estaá fornercido de 15 unidades 
equpamentos pesados, para IGE-IP em Timor Leste. 

510 
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 
Indicador de Outcome 510.0.0.0.a: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido 
a ANAPMA, e nível de verificação  

3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 75,3% 
% da execução do Plano de Aprovisionamento 16,9% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Diamantino  de  

Carvalho 

Sunday 16th of 

October 2022 

11:19:37 AM 

Diamantino  de  

Carvalho 

Sunday 16th of 

October 2022 

11:43:58 AM 

Diamantino  de  

Carvalho 

Sunday 16th of 

October 2022 

11:44:46 AM 
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50. F6: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE (APORTIL)  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F6: Administração dos Portos de 

Timor-Leste (APORTIL), I.P. 
2,925,042 - 715,028 3,640,070 1,532,404 42.1% 

502: Transportes. 2,154,610 - 787,819 2,942,429 1,116,058 37.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
770,432 - (72,791) 697,641 416,346 59.7% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

502 Transportes 

  Outcome 502.0.3 : Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas 

  Indicador de Outcome 502.0.3.0.0: % Aumento o 

número de embarcações que utilizam portos 

nacionais 

impaktu socioekonómiku imediatu:  

100% Ho seguransa ne'ebe diak prosesu deskaregamentu 

kargas no kontentor halao ho diak hodi deskarega sasan 

importante hanesan fos , simente, kombustivel no 

nessesidades basikas sira seluk. 

50206 Gestão e operação de portos [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 50206.0.0: O Porto de Díli totalmente operacional, proporcionando um serviço 

de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança 

  Indicador do Output 50206.0.0.0.0: Redução de 

45% no tempo de espera para os navios serem 

servidos 

navios sira nebe mai atraka iha porto dili la hetan atrazo husi 

inicio primeiro trimestre to terseiro trimestre. concluido 100% 

5020602 Gestão de bases de dados e desenhos técnicos 

  Indicador da Atividade 5020602.0.0: Todas as 

informações relacionadas com a importação e 

exportação de cargas, navios cargueiros que 

entram e saem no porto de Dili são informadas 

através do sistema on line digitalizado. 

iha primeiro trimestre, segundo trimestre e konklui mai iha 

terseiro trimestre. operasaun portuarios nafatin uja sistema 

asycuda world, ne`ebe prosesa lista kontentores,cargas 

geral,veiculos e outros. ba navios sira nebe atraka iha portu 

dili ho 100%  

iha parte segundo alem de sistema asycuda world, iha mos 

sitsema seluk ida maka hanesan (TOS Sistem) ne`ebe ezekuta 

ba iha prosesu demmurate , maibe komesa kedas husi primeiro 

trimestre,segundo e konklui mai iha terseiro trimestre sistema 

labele ankansa to`o 100%, ''entretanto'' prosesu demmurate ba 

kontentores,cargas geral,veiculos e sasan sira seluk, prosesa 

deit ho sistema manual. tuir kondisaun ne`ebe maka iha. 

5020603 Segurança das operações portuárias 

  Indicador da Atividade 5020603.0.0: Manter 

permanência o Sistema de Segurança do Porto de 

Dili dentro dos padrões internacionais 

porto de dili e porto seco la iha prejuizo garantido 100% 

5020604 Gerir sistemas de faturação e atendimento ao cliente 

  Indicador da Atividade 5020604.0.0: Facturas dos 

utentes são administrados sistematicamente 

Total faturas iha segundo trimestre atinji to'o 100% ho 

totalidade 533 faturas kompostu husi Ro'o passageiros Berlin 

ramelau, kontentores, veiculus, Armazen, Caregamento Agua 

ba Ro'o, Cargas Geral, no Dokumentos Terderizasaun. 

5020607 Desenvolver, operar, gerir e manter os navios de passageiros 

  Indicador da Atividade 5020607.0.0: Operasaun seidauk maxima tuir previstu ne'ebe iha. Durante 

fulan 9 iha voyage Mediu 7 

5020608 Construção do terminal de passageiros na parte ocidental do porto de Díli 

  Indicador da Atividade 5020608.0.0: % de 

conclusão do progresso físico 

proceso ba konstrusaun terminal passageiros parte ocidental 

finaliza ona proceso justifikasaun, konselho administrasaun 

fundo insfrastutura. 

50207 Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas [NT] 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 50207.0.0: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de 

tráfego de passageiros e cargas. 

  Indicador do Output 50207.0.0.0.0: 1. número de 

passageiros. 2. tonelagem de carga 

Terseiro Trimestre Opersaun Berlin Ramelau atinzi ho Total 

Passageiros 15.434, Carga Misturado 239.07, Veiculos 1.554 

ho total movimento 120 dili oekusse e oekusse dili. (BM) 

5020701 Combústivel para os navios de passageiros 

  Indicador da Atividade 5020701.0.0: Volume de 

combustivel consumido pelos navios de passageiros 

iha terseiro trimestre trimestre operasaun ba Berlin Ramelau 

konsege atinji to'o 120 toneladas ho movimento 120 voy 

diresaun Dili - Oe-Cusse e Oe-Cusse - Dili. (BM) operasaun 

Berlin Ramelau lao ho rutina tuir horario ne'ebe iha. . 

5020703 Manutenção e substituição dos navios de passageiros 

  Indicador da Atividade 5020703.0.0: Manutenção 

anual do Navio Berlin-Nakroma e aluguer de um 

navio substituto na usência do Nakroma durante a 

sua manutenção 

Manutensaun ba Navio NP. Berlin Nakroma atinji ona 73,01% 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido 

a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 47,0% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 52,0% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Agostinho Prori 

da Costa Hornai 

Friday 14th of 

October 2022 

04:03:20 PM 

Salvador Pereira 

da Costa 

Friday 14th of 

October 2022 

05:26:30 PM 

Tito da Costa 

Freitas Moreira 

Friday 14th of 

October 2022 

05:28:05 PM 
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51. F7: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES (ANC) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F7: Autoridade Nacional de 

Comunicações, I.P.  
1,288,608 - - 1,288,608 752,756 58.4% 

252: Telecomunicações 648,265 - - 648,265 365,167 56.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
640,343 - - 640,343 387,589 60.5% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

F7: Autoridade Nacional de 

Comunicações (Serviço e Fundo 

Autónomo) 

  446,869       446,869 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  446,869       446,869 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

252 Telecomunicações 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.3 : Todo o território nacional terá acesso à internet de alta 

velocidade confiável, segura e acessível até 2030 

  Indicador de Outcome 252.0.3.0.0: A população de Timor-

Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030 

Timor Leste Committment on 2022 Pledge to 

connect schools, health centre and all territories 

by 2030 through Sub Marine Cable. 

25209 Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 25209.0.0: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações 

de qualidade 

  Indicador do Output 25209.0.0.0.0: % da população com 

acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade 

(Meta 2022) 

Timor Leste population will have access to 

reliable, affordable and high-speed internet only 

through the implementation of fiber optic . 

2520907 Regulação do sector das comunicações 

  Indicador da Atividade 2520907.0.0: Regulations and 

guidelines approved 

Different guidelines produced to regulate 

telecommunications sector such as:  

1. Guideline on Permitting of Cross-Boarder 

Cable. 

2. National Radio-Frequency Spectrum Plan - on 

Consultation now  

3.Taxas de Número e Endereço - Números de 

Telefone 

2520909 Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos 

  Indicador da Atividade 2520909.0.0: 2 semestral surveys 

completed on markets competition indicators 

Two semestral review on SIM CARD conducted 

during 2022. 

2520910 Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações 

  Indicador da Atividade 2520910.0.0: A Framework in place for 

handling consumer complaints 

Framework and Guideline on Consumer Protection 

is placed. Socialization to municipalities about the 

existence and work of Consumer Protection is still 

continue to cover all municipalities. For 2022 we 

covered three municipalities Manufahi, Lautem 

and Ermera. 

25210 Gerir o setor de comunicações para melhorar a economia digital e melhorar os avanços e mudanças tecnológicas no 

cenário do mercado [NT] 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 25210.0.0: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que 

promove o crescimento da economia digital 

  Indicador do Output 25210.0.0.0.0: Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para 

permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos) 

2521005 Modernização do quadro normativo do seitor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias 

  Indicador da Atividade 2521005.0.0: A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence on 

the telecom sector completed 

25211 Acceso Universal [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 25211.0.0: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias 

  Indicador do Output 25211.0.0.0.0: % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga 

estabelecida 

2521103 Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais 

  Indicador da Atividade 2521103.0.0: 2 semestral driving tests 

completed on mobile services coverage 

Semestral Driving Test on mobile services 

coverage for 2022 covered district Aileu, 

Maufahi,Ainaro, Covalima, RAEOA and Atauro. 

25212 Segurança Sibernética [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 25212.0.0: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação 

crítica 

  Indicador do Output 25212.0.0.0.0: Métodos e sistemas para 

proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques 

cibernéticos criados e consciencializados 

Online Training and Physical training for National 

Cybersecurity. 

2521205 Implementar o Plano Nacional de Segurança Sibernética 

  Indicador da Atividade 2521205.0.0: Milestone for year 2019 

of the relevant plan implemented 

Training and workshop on national cybersecurity 

provided by APNIC 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 72,7% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 57,2% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Georgina Emilia 

da Silva Garcia 

Sunday 16th of 

October 2022 

11:54:26 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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52. F8 INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL (IDN) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F8: Instituto de Defesa Nacional 1,577,149 - - 1,577,149 990,662 62.8% 

388: Defesa Nacional 1,298,759 - - 1,298,759 812,614 62.6% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
278,390 - - 278,390 178,048 64.0% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

F8: Instituto de Defesa Nacional 

(Serviço e Fundo Autónomo) 
  545,000       545,000 

388: Defesa Nacional   545,000       545,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

388 Defesa Nacional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra 

ameaças externas. 

  Indicador de Outcome 388.0.0.0.2: Número de alunos qualificados; Número de 

estagiários 
3 

38812 Estudo, Pequisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional [NT] 

  Resultado de Curto Prazo (Output) 38812.0.0: Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o 

conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem 

provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de 

Timor-Leste. 

  Indicador do Output 38812.0.0.0.0: Numero documentos de referência 1 

3881201 Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança 

  Indicador da Atividade 3881201.0.0: Número de trabalhos de pesquisa 10 

3881202 Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes 

  Indicador da Atividade 3881202.0.0: Número de treinamentos realizados; Número de 

policiais e membros da força de defesa compareceram 
11 

510  Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.1.j: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de 

médio prazo 

  

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação  3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 71,0% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 62,9% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Domingas  Gomes 

de  Deus 

Friday 14th of 

October 2022 

09:02:55 AM 

Elide  Ximenes  

Pinto 

Friday 14th of 

October 2022 

09:29:41 AM 

Ivonio  de 

Oliveira  Marcal 

Friday 14th of 

October 2022 

04:13:58 PM 
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53. F9: AGÊNCIA NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA 

(ANAAA) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

F9: Agência Nacional para 

Avaliação e Acreditação 

Académica (Autonomia 

Administrativa e Financeira com 

Receitas Próprias) 

368,416 - - 368,416 181,226 49.2% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
78,794 - - 78,794 45,047 57.2% 

979: Educação e Formação 289,622 - - 289,622 136,179 47.0% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

979 Educação e Formação 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, 

para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado. 

  Indicador de Outcome 979.0.4.0.1: Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da 

ANAAA 

  Indicador da Atividade 9792301.0.0: Prototipo 

sub-sistema avaliaçāo online, manual de 

operaçāo e base de dados estabelcidos 

20% Têm sido realizados encontros técnicos com as 

instituições de ensino superior para o laçamento e 

sincronização da plataforma informática da ANAAA. 

  Indicador da Atividade 9792302.0.0: Ciclos de 

estudo de Ensino Superior avaliados e 

acreditados 

17 Já foram avaliados 17 cursos de ensino superior no 

âmbito de acreditação programática provenientes, 

nomeadamente do ISFIT, UNTL, IPDC, DIT, 

UNITAL, IOB, e ICS. 

  Indicador da Atividade 9792304.0.0: Formaçāo e 

visitas de estudo (2) Formaçāo IQA (3) 

Seminários e Conferências 

3 Realizada uma (1) sessão de formaçāo Desk 

Assesment para os avaliadores nacionais da ANAAA 

(de 20 a 30 participantes).  

  Indicador da Atividade 9792305.0.0: Instituições 

de Ensino Superior avaliadas e acreditadas 

3 Já foram avaliadas 3 Instituições de ensino superior 

no âmbito de acreditação institucional, 

nomeadamente; Instituto Politecnico Betano (IPB), 

João Saldanha Institute (JSI), e Instituto São João de 

Brito (ISJB). 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indicador de Outcome 510.0.0.0.s: Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo  
# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 62,1%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 48,9%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Ivana  de  Jesus 

Wednesday 12th 

of October 2022 

02:06:32 PM 

Dirce  Maria Celia 

da Silva Costa  

Belo 

Thursday 13th of 

October 2022 

09:34:22 AM 

Edmundo  da 

Silva Soares  

Viegas 

Friday 14th of 

October 2022 

11:18:14 AM 
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54. G1: INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (INS) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G1: Instituto Nacional de Saúde  1,030,292 - - 1,030,292 639,469 62.1% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
323,924 - - 323,924 194,091 59.9% 

805: Saúde 706,368 - - 706,368 445,378 63.1% 
 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

805 Saúde 
  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de 

recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição 
equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48) 

  Indicador de Outcome 805.0.0.0.0: Atual dos profissionais de saúde com a população (GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 
7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde treinados até 2023 (INS) 

  Indicador da Atividade 
8052105.0.0: Medico receberam 
treinamento por plano 

467 Formandos Medicos (M-241 e F-226 ) 
Tópicos e ações de formação na area de: Parto 
Limpo e Seguro (PMS), Esensial New Born 
Care (ENBC), EMONC, Gestão Integrado 
Doenças Infantis (IMNCI), Treinamento 
Integrado Kontrola Moras Infesiosa (TIKMI), 
Doença Reumática Cardiaca, Assistencia 
Saúde Inclusiva (ASI), Akonselamento ba 
bebe no Labarik kiik, Imunização e Sort IT 

Aumentar cohecimento, habilidade 
e competência dos professionais da 
Saude para uma boa qualidade de 
atendimento na promoção, 
prevenção, Curativo e rehabilitative 
com o fim de reduzir a taxa de 
morbilidade e moralidade para toda 
a população 

  Indicador da Atividade 
8052106.0.0: Enfermeiras de saúde 
, receberam treinamento por plano 

393 Formandos Enfermeiro/a (M-215 e F-
178), Tópicos e ações de formação na area de: 
Parto Limpo e Seguro (PMS), Esensial New 
Born Care (ENBC), Treinamento Integrado 
Kontrola Moras Infesiosa (TIKMI), Doença 
Reumática Cardiaca, Assistencia Saúde 
Inclusiva (ASI), Akonselamento ba bebe no 
Labarik kiik, Imunização 

Aumentar cohecimento, habilidade 
e competência dos professionais da 
Saude para uma boa qualidade de 
atendimento na promoção, 
prevenção, Curativo e rehabilitative 
com o fim de reduzir a taxa de 
morbilidade e moralidade para toda 
a população 

  Indicador da Atividade 
8052107.0.0: Parteiras de saúde 
receberam treinamento por plano 

320 Formandos Parteiras (M-0 e F-212), 
Tópicos e ações de formação na area de: Parto 
Limpo e Seguro (PMS), Esensial New Born 
Care (ENBC),EMONC, Gestão Integrado 
Doenças Infantis (IMNCI), Treinamento 
Integrado Kontrola Moras Infesiosa (TIKMI), 
Doença Reumática Cardiaca, Assistencia 
Saúde Inclusiva (ASI), Akonselamento ba 
bebe no Labarik kiik, Imunização e Sort IT 

Aumentar cohecimento, habilidade 
e competência dos professionais da 
Saude para uma boa qualidade de 
atendimento na promoção, 
prevenção, Curativo e rehabilitativo 
com o fim de reduzir a taxa de 
morbilidade e moralidade para toda 
a população e em especial na area 
de saúde materno infantil 

  Indicador da Atividade 
8052108.0.0: Técnicos aliados de 
saúde receberam treinamento por 
plano 

388 Formandos Tecnicos Aliados (M-184 e F-
204) Tópicos e ações de formação na area de: 
Treinamento Integrado Kontrola Moras 
Infesiosa (TIKMI), Doença Reumática 
Cardiaca, Assistencia Saúde Inclusiva (ASI), 
Akonselamento ba bebe no Labarik kiik, 
TMIS, Laboratory and Management Training e 
Sort IT 

Aumentar cohecimento, habilidade 
e competência dos professionais da 
Saude para uma boa qualidade na 
area de promoção, prevenção com o 
fim de reduzir a taxa de 
morbilidade e moralidade para toda 
a população 

  Indicador 8052301.0.0: Propostas 
desenvolvida, Apresentada e 
aprovados, numero de topicos 
pesquisa realizada, Numero de 
topicos de pesquisa Monitorizada , 
Numero de seminario/conferencia 
relacionada ao resultado da 
pesquisa realizada e numero de 
publicação resultado pesquisa 

1) 1541 de Proposta de Pesquisas aprovadas, 
2) 7 Tópicos Pesquisa realizados, 
3) 4 Tópicos de Pesquisa Monitorizada, 
4) 3 seminários 
5) 6 Resultado de Pesquisa Publicadas. 

Para detectar doenças que afetam 
na comunidade a ser base no 
planeamento na tomada da decisão. 

  Indicador da Atividade 
8052403.0.0: Formandos serão 
acompanhados e avaliados após a 
formação 

80 % Formandos foram acompanhadas e 
avaliados após a formação (M-155, F-342) 

Implementar avalaição depois de 
formação, para evaliar o progresso 
da implementação das 
competências que relacionam com 
a qualidade de atendimento, criação 
de contratos Públicos para 
rehabilitação do edifício do INS 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

(Biblioteca, Laboratório de 
Competência e sala dos 
formadores) e construção de Paving 
no arredor do INS. 

  Indicador da Atividade 
8052404.0.0: Dados Formação aos 
Profissionais de Saúde atualisadas 
no Sistema TIMS, prodos e regista 
certificados de formação e 
estabelecimento E-Training 
/learning 

1) 74% de dados da formação asegurado no 
Sistema Informação Gestão de Formação 
(TMIS) 
2) 36 % dos formandos são Cetificados 
3) 100% E-Learning estabelecido 

Assegurar dados da Formação do 
INS no Sistema Sistema 
Informação Gestão de Formação, 
reconhecer e valorizar os Formados 
para implementar as suas funções 
com confortabilidade e facilitar os 
professionais da saúde na area de 
formação com o uso da multimedia 
para desenvolver as capacidades e 
competencias pessoais do 
Ministério da Saúde. 

510 
  
  
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 
# de relatórios de desempenho 
trimestral submetido a ANAPMA, 
e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, 
incluindo obrigações 

71,3% 
  

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 63,3% 

Para aumentar o crescimento 
económico atravez da contratção 
Públicos 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Frediana Ena 
Guterres 

Tuesday 11th of 
October 2022 
08:51:39 AM 

Jacinto De 
Oliveira Guterres 

Tuesday 11th of 
October 2022 
04:54:48 PM 

Domingas  da C  
Pereira 

Wednesday 12th 
of October 2022 
08:33:30 AM 
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55. G2: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL (CLN) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G2: Centro de Logístico Nacional  6,620,745 - - 6,620,745 3,841,492 58.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,733,408 - (492,075) 1,241,333 684,945 55.2% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
4,887,337 - 492,075 5,379,412 3,156,547 58.7% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.8 : Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção 

mercado através do CLN 

  Indikador Outcome 983.0.8.0.0: os cidadãos têm acesso a necessidades básicas 

  Indikador Atividade 9830705.0.0: Numero 

de armazens Rehabilitados 

Dois (2): 1) Reabilitação novo espaço para 

escritorio do CLN em edificio MTCI 2nd Floor.  

2) Reabiliatação para o edificio GPCA e GDE-

CLN. 

Assegurar o espaço para 

as realizações das 

atividades 

  Indikador Atividade 9830801.0.0: 10,000 

toneladas de neli comprado e processado 

(100%) 

1. Comprar os produtos locais com total 3.237,5 

toneladas cobrados pelo milho 337,28 toneladas, 

Feijão verde 607,14 toneladas, amendoin 49,22 

toneladas, Feijão 550,22, Feijão preto 154,35 

toneladas, Arroz 1.483,48 toneladas que ja 

entraram na armazenamento de Tibar (Dili), 

Baucau e Natarbora (Manatuto). 

2. Comprar os arroz de importação em Agusto 

com total 4.750 toneladas que entraram no 

armazem da Bebora (Dili). 

Responder as 

necessidades do povo 

  Indikador Atividade 9830802.0.0: 

frequência de intervenção e quantidade de 

arroz distribuido. 

1. As actividades foram realizando devido da 

intervaenção do preço compra produtos locais em 

municipio Maliana coopera com Parceiro JICA. 

2. O Centro Nacional de Logística realizou duas 

etapas de intervenção no mercado neste trimestre: 

a primeira etapa realizou 23 intervenções no 

mercado.(Municipio Viqueque; posto 5, Bobonaro 

posto 1, Liquisa posto 1, Aileu, suai posto 3, Oe-

cusse posto 2, Manatuto posto 2, Ainaro, Lospalos 

posto 5 no Baucau posto 2) e segunda etapa 

realizou 10 intervenções no mercado ; ( Municipio 

Bobonaro posto 4, Same posto 1, Suai posto 2, Oe-

cusse posto 1, Ermera posto 1 no Viqueque posto 

1) 

Ajudar os reforços de 

comprar ao 

necessitados aréas 

Isolados. 

  Indikador Atividade 9830804.0.0: Numero 

de pre-escolar e Ensino basico acesso de 

alimentar 

Concluindo 75% das actividades realizados devido 

18 Humanitários: 1) 150 sacas no municipio Dili, 

2) 50 sacas para o orfonatu no Municipio Maubara 

e 3) 10 sacas para os que não tem condições 

económicos no Municipio Dili 4) 50.000 sacas/ 

1000 Ton para MSS (Despacho do MCAE), 5) 100 

sacas para a uma lisan FAD-NARU, Ainaro, 6) 50 

sacaspara o convento de sao Jose Taibessi, 7) 40 

sacas para a comunidade suco Dato municipio 

Liquisa, 8) 75 sacas para o Suco Waimori 

municipio Viqueque, 9) 10 sacas para a Faculdade 

ciencia Sociais UNTL, 10) 100 sacas para o 

MCAE 11) 20 sacas para a comunidade suco 

Mausiga municipio Ainaro, 12) 150 sacas para o 

Diocese Metropolitan Dili, 13) 200 sacas para a 

Paroquia de sao Francisco Xavier de Hatolia 

municipio Ermera, 14) 20 sacas para o klibur 

Apoiar em comprar os 

produtos à sociedade de 

Maliana. 
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Estudante Juventude Fatubesi municipio Ermera, 

15) 20 sacas para a Escola Secundaria Geral 

Catolica Sta. Madalena de Canossa Ha'as laran 

Comoro, Dili, 16) 10 Sacas para a DTL-CLN, 16) 

20 sacas para o Grupo Talimoro, 17) 35 sacas para 

a Igreja Evangelica de Deus Timor Leste no 18) 

100 sacas para uma Knua Larisula-Uma lisan 

Dailoli. 

  Indikador Atividade 9830808.0.0: Numero 

de Grupos Agricultores, Linhas 

Ministeriais e Autoridades Locais acesso 

de informacoes 

Concluindo 76%, das actividades de sensibilização 

sobre compra produto locais em 12 municipios. 

Incentivar os grupos de 

agricultores nos 12 

municípios em 

aumentar suas 

produções. 

510 

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
81,4% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
58,4% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Cecilia Ximenes 

Pereira 

Monday 10th of 

October 2022 

11:44:56 AM 

Ana Paula da 

Cruz 

Monday 17th of 

October 2022 

11:10:00 AM 

Ana Paula da 

Cruz 

Monday 17th of 

October 2022 

11:20:30 AM 
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56. G3: AGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATIVIDADE ECONÓMICA, 

SANITÁRIA E ALIMENTAR, I.P. (AIFAESA) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G3: Autoridade de Inspeção 

Alimentar e Fiscalização da 

Atividade Económica, Sanitária e 

Alimentar (Serviço e Fundo 

Autónomo) 

1,006,370 - - 1,006,370 612,095 60.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
487,026 - 2,310 489,336 285,625 58.4% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
519,344 - (2,310) 517,034 326,470 63.1% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.9 : O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é 

melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado. 

  Indikador Outcome 983.0.9.0.0: % dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas 

  Indikador Atividade 9833501.0.0: # de operadores 

económicos fiscalizados, e estabelecimentos 

comerciais estudados 

3129 (1) 

794 (2) 

Assegurar o papel de concorência leal e defesa 

da saúde dos consumidores através de 

identificaram os irregularidades nos 

estabelecimentos comerciais ligando os 

incumprimentos sobre as infrações de 

liciacimentos, vendas de produtos estragados e 

fora do prazo no ámbito de prevenção e 

repressão para redução dos riscos nos produtos 

alimentares para saúde dos consumidores 

  Indikador Atividade 9833503.0.0: # operadores 

económicos informados sobre os regulamentos e 

serviços da AIFAESA 

176 Promover e elevar os conhecimentos dos 

operadores económicos sobre serviços de 

inspeção e fiscalização nos establecimentos, as 

legislações de licenciamentos comerciais, 

exercício da atividade ecónomica, segurança e 

higiene alimentares para a saúde pública. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.0.v: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto 

Prazo (outputs) alcançados  

2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 

3) Relatório anual da entidade publicado  
# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 61,7%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 60,0%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Eusebio  Assis  

Belo 

Wednesday 12th 

of October 2022 

11:29:09 AM 

Floriana Azete 

Pinto 

Monday 17th of 

October 2022 

03:23:31 PM 

Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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57. G4: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO DE TIBAR 

(CNFPE – TIBAR) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G4: Centro Nacional de Emprego 

e Formação Profissional, I.P.  
979,354 - - 979,354 469,773 48.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
477,580 - - 477,580 315,946 66.2% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
501,774 - - 501,774 153,827 30.7% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a 

construir a nossa nação 

  Indikador Outcome 

983.0.4.0.1: de graduados que 

participaram de treinamento e 

conseguiram o emprego em 1 

ano 

Durante os 3 trimestres de 2022 o CNEFP realizou 51 

ações de formação e monitorizou estágios 

profissionais para um total de 638 formandos (132 

género feminino e 506 género masculino), o que 

corresponde a 201 % da meta anual de 317 

formandos orçamentada no OGE 2022 

Dezenvolvemento de 

competências sosiais 

pessoais, tecnicas e 

profissionais de Jovens ou 

adultos, fomentando a 

absorção no mercado e ou 

criação de emprego 

  Indikador Atividade 

9831504.0.0: 1) Número de 

acções de formação na área de 

Construção Civil Nivel I-IV 

2) Número de formandos 

abrangidos 

Durante os 3 trimestres de 2022 do presente ano 

beneficiamos 160 formandos com formação Profissional 

Regular .Do ano anterior transitaram com 30 formandos 

de Hospitalidade Nivel III (8 G.F.; 3 G.M.), Canalização 

Nivel III (4 G.F.; 6 G.M.) e Eletricidade Nivel III (1 

G.F.; 8 G.M.) . Neste trimestre iniciamos a formação de 

Construção Geral Nível I (30 G.F.; 60 G.M.), 

Agricultura Nível I (8 G.F.; 12 G.M.) e Hospitalidade 

Nível I (3 G.F.; 17 G.M.). O CNEFP monitorizou 27 

estágios curriculares de formação regular anteriormente 

descrita. 

Dezenvolvemento de 

competências sosiais 

pessoais, tecnicas e 

profissionais de Jovens ou 

adultos, fomentando a 

absorção no mercado e ou 

criação de emprego 

  Indikador Atividade 

9831505.0.0: 1) Número de 

acções de formação realizadas 

2) Número de formandos 

abrangidos 

3) Número de estágios 

oferecidos 

As formações especializadas e/ou em parceria 

beneficiaram 470 formandos (75 Género Feminino; 395 

Género Masculino) nas seguintes áreas: Canalização 

Nivel II com um total de 6 formandos (0 G.F.;0 G.M.6) 

das F-FDTL; Soldadura Nível II com um total de 8 

formandos (0 G.F.; 8 G.M.) das F-FDTL; formação 

Construção Geral Nivel I com um total de 19 Formados 

em parceria com a Timor Gap (4 G.F.; 15 G.M.); 

Componente Prática de Engenharia Civil com um total 

de 56 formandos (11 G.F.; 45 G.M.) do Instituto 

Politécnico de Betano; Indústrias Maritimas e Portuárias 

com 239 formandos (33 G.F.; 206 G.M.) com a parceria 

da GIZ; a formação Labour Mobility Preparation Course 

com um total de 24 Formandos (5 G.F.; 19 G.M.); 

Operação de Moto Serra com 70 formandos (1 G.F.; 69 

G.M.); Eletricidade e Instrumentação (parceria com 

Santos) (7 G.F.; 17 G.M.); Técnico de Limpeza com 10 

formandos (7 G.F.; 3 G.M.) e Técnico Mecânica 

Automóvel com 7 formandos (0 G.F.; 7 G.M.) para 

funcionários do Tribunal de Recurso. 

Dezenvolvemento de 

competências sosiais 

pessoais, tecnicas e 

profissionais de Jovens ou 

adultos, fomentando a 

absorção no mercado e ou 

criação de emprego 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 

9831506.0.0: 1) Número de 

grupos de formandos abrangidos 

2) Número de municipios 

abrangidos 

3) Número de estágios 

oferecidos 

Nos 3 trimestres o CNEFP monitorizou 8 estágios 

profissionais (3 G.F.; 5 G.M.) nas áreas de 

Hospitalidade, Administração e Construção Civil 

Dezenvolvemento de 

competências sosiais 

pessoais, tecnicas e 

profissionais de Jovens ou 

adultos, fomentando a 

absorção no mercado e ou 

criação de emprego 

  Indikador Atividade 

9831508.0.0: Número de 

assuntos e parceiros estratégicos 

identificados para o 

desenvolvimento do CNEFP 

Durante os 3 trimestres estivemos envolvidos na 

dinamização da formação de Preparação para Trabalho 

no Estrangeiro (preparação para trabalhadores sazonais 

que irão para a Austrália trabalhar) com os parceiros 

Palladium e WDP. Desde o ano de 2020 que tem sido 

preparado, desenvolvido e implementado o curriculo da 

formação de Empreendedorismo integrado no programa 

da Incubadora de Pequenos Negócios e estamos neste 

momento a desenvolver a segunda fase da Incubadora: 

Incubação de Pequenas Empresas. Capacitação de 2 

Formadores no Programa TVET (1 G.F.; 1 G.M.). 

Dezenvolvemento de 

competências sosiais 

pessoais, tecnicas e 

profissionais de Jovens ou 

adultos, fomentando a 

absorção no mercado e ou 

criação de emprego 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 

510.0.0.1.5: 1) # e % de 

indicadores de desempenho do 

Objetivo de Médio (outcomes) 

e Curto Prazo (outputs) 

alcançados  

2) # de Resultados de 

desempenho publicados no 

website do Governo 

3) Relatório anual da entidade 

publicado 

Pagamento de salário mensal para 109 pessoas do 

quadro de pessoal. 

Pagamento de Salaríos e 

Condições de trabalho 

Dignas aos 109 

Funcionarios; 

Dezenvolvemento pessoal, 

Profissional e académico 

Funcionários; 

# de relatórios de desempenho 

trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  

3 

  

% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 

52,1% 

Condições de trabalho 

Dignas aos 109 

Funcionarios; 

Dezenvolvemento pessoal, 

Profissional e académico 

Funcionários; 

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
49,8% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Filomena  Tilman 

Bento 

Monday 17th of 

October 2022 

04:15:27 PM 

Arsenio  Pereira 

de  Carvalho 

Monday 17th of 

October 2022 

04:30:14 PM 

Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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58. G5: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (INDMO) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G5: Instituto Nacional de 

Desenvolvimento de Mão-de-Obra  
497,529 - - 497,529 312,026 62.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
236,764 - 2,250 239,014 176,110 73.7% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
260,765 - (2,250) 258,515 135,917 52.6% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 
MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados 
  Indikador Outcome 983.0.0.0.0: % dos formados em nível superior de programas de formação profissional 

absorvidos pelo mercado de trabalho 
  Indikador Atividade 9830201.0.0: a) Numeros de 

padroes de competencias aprovados em nivel de 
certificados/cursos/programas/areas b) Numeros de 
encontros da Comissao Ezekutiva e Sub-comissoes 
especializadas c) numeros de monitorisacoes 

a) Aprovados 6 padores 
competencias b) 16 
encontros da Comissao 
daExecutiva e Sub-
commissoes 
especializadas 

os padroes serao utilizados nos centros 
para formar jovens em varias setores 
produtivos 

  Indikador 9830203.0.0: Número de centros de 
treinamento monitorizados e atendidos com padrão 
de competência 

monitorizados 39 centros 
de formacao profissional 

assegurados os formandos teem acesso 
a formacao com alta qualidade de 
acordo com os aprovados 

  Indikador Atividade 9830301.0.0: a) Numero 
certificados atribuidos/niveis de certificacao/ e 
setores industrias abrangidos atraves formacoees 
regulares b)Numeros certificados atribuido aos 
graduados do ESTV/niveis de certificacao/ e setores 
industrias abrangidos c) Numeros certificados 
atribuidos/niveis de certificacao/ e setores industrias 
abrangidos atraves do Sistema RPL d) Numeros 
reconhecimentos de competencias/niveis de 
cursos/nacionalidades e setores industrias abrangidos 

a) Atribuidos 1239 
certificados de nivel I ate 
IV nas diversas areas aos 
formandos gruduados de 
centros b) Nao aplicavel 
c) Nao Aplicavel d) Nao 
aplicavel 

aumento numeros de mao-de-obra 
qualificados no mercado trabalho 
nacional e internacional 

510 
  
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 
Indikador Outcome 510.0.0.0.u: 1) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 
2) Relatório anual da entidade publicado 
Indikador Atividade 5100106.0.8: # de pesquisas 
efetuadas e publicadas 

8 o estudo seria como uma referencia 
para o desenvolvimento os padroes das 
competencias a a serem utilizados nos 
centros para formar jovem timorenses 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido 
a ANAPMA, e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 62,7%   
% da execução do Plano de Aprovisionamento 57,9%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Jaquelina  de 

Aitara Sarmento 

Monday 10th of 

October 2022 

11:28:20 AM 

Henrique Correia 

dos Santos 

Tuesday 11th of 

October 2022 

02:47:41 PM 

Isabel  Fernandes 

de  Lima 

Tuesday 11th of 

October 2022 

02:53:42 PM 
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59. G6: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G6: Autoridade Municipal de 

Baucau 
4,931,124 11,855 761,792 5,704,771 3,852,080 67.5% 

366: Segurança Nacional 31,865 - - 31,865 19,794 62.1% 

392: Acesso à Justiça  35,791 - - 35,791 24,182 67.6% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,303,301 11,855 761,792 3,076,948 1,898,618 61.7% 

797: Agricultura 505,359 - - 505,359 365,803 72.4% 

798: Água e saneamento 125,674 - - 125,674 62,241 49.5% 

805: Saúde 296,608 - - 296,608 218,589 73.7% 

979: Educação e Formação 995,326 - - 995,326 805,861 81.0% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
108,706 - - 108,706 92,290 84.9% 

982: Turismo 22,999 - - 22,999 15,218 66.2% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
392,908 - - 392,908 264,214 67.2% 

026: Estradas e Pontes 112,587 - - 112,587 85,270 75.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

G6: Autoridade Municipal de 

Baucau 
    40,000   352,860 392,860 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        352,860 352,860 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indicador de Outcome 026.0.0.0.6:   

  Indicador da Atividade 0260201.0.1: 1) 

Quilómetros de estradas conservadas ou 

reparadas; 

2) # de pontes conservadas ou reparadas; 

3) Quilómetros de drenagem conservadas e 

reparadas. 

1). 133.55  

2). 95  

3). 92.379 

Tuir planu mestre estrada rural tinan 

2016-2020 total estrada rural iha 

Municipio Baucau hamutuk 474km. 

Dadaun nee prosesu rehabilitasaun no 

manutensaun atinge ona 175.38 km ou 

37% neebe komunidade bele asesu ho 

seguro e livre. 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento 

e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indicador de Outcome 028.0.5.0.3:   

  Indicador da Atividade 0281005.0.3: 1) % 

Implementação do Plano de Desenvolvimento 

1). 94.8 % 

2). 7 

Administrasaun suku bele halo 

atendimentu ho diak ba komunidade sira 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

Integrado Municipal (PDIM),  

 2) #de projetos implementados 

366 Segurança Nacional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas 

  Indicador de Outcome 366.0.2.0.4:     

  Indicador da Atividade 3661001.0.1: 1) 

Informação sobre áreas territoriais de alto 

risco para ocorrência de desastres naturais, 

identificada e/ou regularmente atualizada; 

2) # de sessões de disseminação de 

informação realizadas. 

1). 12 

2). 15 

Bele hasae konhesimentu no resilente 

komunidade Municipio Baucau ba 

prevensaun desastre naturais 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são 

bem mantidos e geridos 

  Indicador de Outcome 392.0.2.0.3:     

  Indicador da Atividade 3921507.0.1: 1) # de 

prédios rústicos e/ou prédios urbanos do 

Estado identificados; 

2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos 

do Estado regularizados. 

1). 48 

2). 80% 

Predius Urbanu ne'ebé okupa ilegalmente 

husi komunidade ne'ebé pertense ba rai 

Estadu iha M. Baucau identifikadu 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm 

o direito de aceder à sua informação. 

  Indicador de Outcome 392.0.3.0.3:     

  Indicador da Atividade 3921705.0.1: 1) # de 

declarações emitidas; 

2) % de declarações emitidas atempadamente 

(sem atrasos). 

1). 8220 

2). 86.52 % 

Sidadaun Municipio Baucau Hetan ona 

dokumentu Identidade ho legalmente husi 

rejistu sivil pertense Iha Nasaun ida 

utiliza hodi responde ba nesesidade 

sidadaun ida-idak. 

798 Água e Saneamento 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indicador de Outcome 798.0.2.0.7:     

  Indicador da Atividade 7980502.0.1: % de 

agregados familiares com acesso a àgua 

potável 

4% Comunidade Moris Saudavel 

805 Saúde 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 

  Indicador de Outcome 805.0.1.0.4:     

  Indicador da Atividade 8050201.0.1: 1) Rácio 

Médico/população; 

2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 

3) # de pessoal saúde participando em 

formação continua. 

1. Rasio Medico : 71/127.220 

2.. 0 % de Absentismo ( 3 

pesoal) 3. 18 Pessoal mak 

kontinua nia estudu 

Hasae kobertura ba Visota Perkapita ( 

Target 3,70 signifika Kada Populsaun 

tenki Visita ba Fasilidade da Saude dala 3 

oh liu atu hetan assitencia Saude nebe 

adekuado) 

979 Educação e Formação 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 

idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indicador de Outcome 979.0.0.0.5:     

  Indicador da Atividade 9790602.0.1: 1) # de 

refeições fornecidas; 

2) % de alunos malnutridos. 

1). 70; 2). 29; 3). 99% 1). Hasae kondisaun nutrisaun ba labarik 

ho idade escola nian no hamenus numeru 

abandona escola 2). Motiva labarik sira 

hodi tuir aprendigagen no aumenta 

interese labarik sira nian atu partisipa iha 

aula 3). Dezenvolve ekonomi lokal 4). 

Sensibiliza komunidade sira atu sente 

katak progrma merenda escolar nee sira 

mak halao duni hodi envolve aan iha 

programa refere. 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 

assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 

possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 

a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 

para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 

vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indicador de Outcome 980.0.3.0.5:     

  Indicador da Atividade 9800102.0.1: # de 

serviços funerários fornecidos ao público 

382 Ajuda Familia Enlutada sira hotu hodi 

transporta Mate isin no mate Ruin ba 

fatin distinadu no hakman sofrementu 

ne'ebe familia vulneravel sira infrenta. 

982 Turismo 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indicador de Outcome 982.0.0.0.5:     

  Indicador da Atividade 9820102.0.1: # de 

eventos de sensibilização e mobilização 

organizados 

9 Komunidade iha konhesimentu rasik hodi 

desenvolve ba objeitu turismo no rekursu 

relevante, hodi garante ba 

sustentabilidade iha futuro 

510 

  

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.2.l:     

Indicador da Atividade 5100150.0.1: 1) # de 

Postos Administrativos recebem verbas 

administrativas; 

2) # de empregos locais para trabalho casual; 

1). 6 

2). 24 

Promove Politika Desentralizasaun no 

Melhora situasaun ekonomia no social 

komunidade 

Indicador da Atividade 5100205.1.i: 1) # do 

plano de desenvolvimento municipal; 

2) # de monitorizações, pareceres técnicos e 

relatórios trimestrais/anual produzidos. 

1). 10;  

2). 20 

Fornese dadus, hodi mos prepara planu 

faze tuir mai ho diak 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
67,8% 

  

% da execução do Plano de Aprovisionamento 65,7%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Francisco Xavier 

da Silva Guterres 

Thursday 13th of 

October 2022 

03:36:00 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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60. G7: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G7: Autoridade Municipal de 

Bobonaro 
4,727,883 12,365 698,498 5,438,746 3,503,610 64.4% 

366: Segurança Nacional 32,500 - - 32,500 5,450 16.8% 

392: Acesso à Justiça  30,716 - - 30,716 1,450 4.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,064,772 12,365 693,998 2,771,135 1,810,243 65.3% 

797: Agricultura 445,641 - - 445,641 312,504 70.1% 

798: Água e saneamento 146,968 - - 146,968 62,660 42.6% 

805: Saúde 188,446 - - 188,446 80,923 42.9% 

979: Educação e Formação 1,265,852 - - 1,265,852 967,824 76.5% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
125,632 - - 125,632 55,294 44.0% 

982: Turismo 10,140 - - 10,140 6,180 60.9% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
329,175 - 4,500 333,675 165,272 49.5% 

026: Estradas e Pontes 88,041 - - 88,041 35,810 40.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

G7: Autoridade Municipal de 

Bobonaro 
    40,000   261,720 301,720 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        261,720 261,720 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 
acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indicador de Outcome 026.0.0.0.7:     

  Indicador da Atividade 0260201.0.2: 1) 
Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 
2) # de pontes conservadas ou reparadas; 
3) Quilómetros de drenagem conservadas e 
reparadas. 

1) 81.10 
2) 4 
3) 2.14 

Comunidade hetan asesu ba estrada nebe diak hodi 
lori agricultor sira produto sai ba mercado 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do 
rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indicador de Outcome 028.0.5.0.4:     

  Indicador da Atividade 0281005.0.4: 3 Liu husi programa Desenvolvimento Rural, lori ona 
servisu hakbesik ba Comunidade, capacita ita nia 
Empreza lokal sira aomesmo tempo kria mos 
kampo de trabalho ba joven sira hodi participa iha 
prosesu desenvolvimento iha sira nia Suco rasik . 

366 Segurança Nacional 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a 
proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada 

  Indicador de Outcome 366.0.0.0.4:     

  Indicador da Atividade 3661202.0.2: 1) Plano 
municipal de emergência e proteção civil 
regularmente atualizado; 
2) % de prontidão de resposta à emergências. 

1) 1 
2) 25%  

Garantir a implementasaun de medidas preventivas, 
de mitigasaun e contramedidas contra situasoens de 
emergencia decorrentes de dezastre naturais . Os 
sistemas de prevensaun e gestaun de dezastre 
naturais respondem de forma efisiente e atempada 
as nesecidades das populasoes mais afetadas . 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas 

  Indicador de Outcome 366.0.2.0.5:     

  Indicador da Atividade 3661001.0.2: 1) 
Informação sobre áreas territoriais de alto risco 
para ocorrência de desastres naturais, identificada 
e/ou regularmente atualizada; 
2) # de sessões de disseminação de informação 
realizadas. 

1) 6 
2) 5 

A compreesaun da comunidade sobre os perigos 
dos desastre naturais e suas asoes de prevensaun e 
prevensaun sao implementadas . Promover a 
informasaun e o esclarecimento das populasoes 
acerca dos riscos de ocorrencia de desastres 
naturais ezecutado 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são 
bem mantidos e geridos 

  Indicador de Outcome 392.0.2.0.4:     

  Indicador da Atividade 3921509.0.2: 1) % do 
cadastro municipal organizado; 
2) # de registos prediais organizados. 

1) 18%  
2) 46  

Komunidade hetan atendimento diak no lais hodi 
trata documentos importante sira hodi asegura sira 
nia direito no dever nudar cidadaun diak . 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm 
o direito de aceder à sua informação. 

  Indicador de Outcome 392.0.3.0.4:     

  Indicador da Atividade 3921704.0.2: 1) # de 
requerimentos recebidos e devolvidos; 
2) % de requerimentos recebidos e devolvidos 
atempadamente (sem atrasos). 

1) 1643 
2) 75% 

Todo terras registada e os bens do estado sao bem 
mantidos e geridos 

797 Agricultura 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 
específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 
econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indicador de Outcome 797.0.0.0.7:     

  Indicador da Atividade 7970502.0.2: # de viveiros 
produzindo plantas agrícolas e plantas florestais. 

19370 1. Aumenta produsaun e produtividade agricola 2. 
Intensifika melhoramento prestasaun servisu ba 
grupo agricultores, peskadores no hakiak nain sira 
3. Conservasaun ba area de gradados no bee matan 

798 Água e Saneamento 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 
água potável 

  Indicador de Outcome 798.0.2.0.8:     

  Indicador da Atividade 7980502.0.2: % de 
agregados familiares com acesso a àgua potável 

85% Comunidade asesu ba sistema bee mos ho 
kuantidade naton ba sira nia nesecidade lor- loron 

805 Saúde 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 
todos os cidadãos timorenses 

  Indicador de Outcome 805.0.1.0.5:     

  Indicador da Atividade 8050201.0.2: 1) Rácio 
Médico/população; 
2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 
3) # de pessoal saúde participando em formação 
continua. 

1) 2500/1 
2) 75 %  
3 6,25 % 

Melhorar a prontidaun das instalacoes de saude 
para fornecer melhores servisos de saude para a 
Comunidade, hodi asegura servisu saude primario 
ba promosaun , prevensaun, kurativo no redus 
morbilidade no mortalidade ba moras kontasioja e 
nao kontasiojaHasae kapasidade ba pesoal saude no 
haporsa apoio logistica hodi milhores prestesaun 
serbisu da saude 

979 Educação e Formação 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 
idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indicador de Outcome 979.0.0.0.6:     

  Indicador da Atividade 9790601.0.2: 1) # de 
estabelecimentos de ensino pré-escolar em 
funcionamento; 
2) % de alunos com bom aproveitamento. 

1) 40 
2) 70% 

Fornecimento merenda escolar iha nivel Pre-
Escolar ho hahan nebe saudavel no nutritivo hodi 
atrai participasaun alunos ba escola no reduz 
malnutrisaun ba alunos sira 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 
educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indicador de Outcome 979.0.1.0.7:     

  Indicador da Atividade 9790101.0.2: 1) # de 
estabelecimentos de ensino básico em pleno 
funcionamento; 
2) Taxa de absentismo; 
3) Taxa de bom aproveitamento escolar. 

1) 23 
2) 51% 
3)51 % 

Dar formacao para eleva conhecimento 
Professores,para aumenta o qualidade prosseco de 
ensino e aprendizagem e fornese merenda escolar 
no nivel Ensino Basico para atrai participacoes os 
alunos e reduzir numero malnutricao para os alunos 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 
secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 
ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indicador de Outcome 979.0.2.0.5:     

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a 
introdução do Programa Nacional de Equivalência  

  Indicador de Outcome 979.0.3.0.4:     

  Indicador da Atividade 9790201.0.2: 1) # de 
centros comunitários em funcionamento como 
centros de ensino recorrente; 
2) # de adultos alfabetizados. 

1) 19 
2) 290 3) 
Masculino = 
137. Femenino 
= 153 

Aumenta mais horas de educacao , Numero 
pessoas, lugar realizacao os Programas 
Alfabetizacao para reduzir pessoas analfabetizmo 
continua com programa Nacional Equivalencia 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 
encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 
assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 
possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 
cidadãos de Timor-Leste. 
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 
a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 
para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 
vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indicador de Outcome 980.0.3.0.6:     

  Indicador da Atividade 9800101.0.2: # de 
concessões efetuadas 

150 Apoio os familias vulneraveis atraves apoio 
alimentar e nao alimentar, carros funerario, e 
caixoes de Cadaveres. 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indicador de Outcome 980.0.9.0.m:     

  Indicador da Atividade 9804710.0.2: # de 
atendimentos das vítimas de violência doméstica 

4 Promover a informasaun e consciencializasao 
publica as mulheres sobre erradicasaun da violencia 
domestika, Violencia baseada do Genero 

982 Turismo 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 
destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indicador de Outcome 982.0.0.0.6:     

  Indicador da Atividade 9820101.0.2: # de 
promoções realizadas 

3 Os Vendedores bem controlado e organizado 

510 
  
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.2.m:     

Indicador da Atividade 5100108.1.p: 1) 
Planeamento estratégico e planeamento físico do 
município; 
2) # de instrumentos de gestão municipal 
completos e regularmente atualizados. 

1) 1 
2) 2 

Funsionamento makina Estado nivel Municipal 
asegurado hodi fo prestasaun servisu nebe efetivo, 
efisiente no transparente 

# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 70,2%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 52,6%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Semedo Lacu 

Costa 

Monday 17th of 

October 2022 

08:12:00 AM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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61. G8: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DÍLI  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G8: Autoridade Municipal de Dili 10,231,640 - 595,821 10,827,461 5,816,031 53.7% 

366: Segurança Nacional 47,658 - - 47,658 - 0.0% 

392: Acesso à Justiça  42,227 - - 42,227 - 0.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,153,849 - 610,039 2,763,888 1,605,610 58.1% 

797: Agricultura 206,728 - - 206,728 82,177 39.8% 

798: Água e saneamento 4,157,414 - (111,884) 4,045,530 1,338,400 33.1% 

805: Saúde 314,783 - - 314,783 235,624 74.9% 

979: Educação e Formação 1,993,310 - - 1,993,310 1,821,974 91.4% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
107,406 - - 107,406 21,709 20.2% 

982: Turismo 531,249 - 97,666 628,915 475,323 75.6% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
521,966 - - 521,966 216,005 41.4% 

026: Estradas e Pontes 155,050 - - 155,050 19,935 12.9% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

G8: Autoridade Municipal de Dili   2,300,000     246,960 2,546,960 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        246,960 246,960 

798: Água e Saneamento   2,300,000       2,300,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 
  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 
  Indicador de Outcome 026.0.0.0.8:     
  Indicador da Atividade 0260201.0.3: 1) 

Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 
2) # de pontes conservadas ou reparadas; 
3) Quilómetros de drenagem conservadas e 
reparadas. 

1) 20 2) 1 3) 20 1) Estrada refere bele asesu ba komunidade iha area 
merkadoria atu hasae kresimentu no sustentavel 
hodi halakon kiak no mukit. 2) atu alkansa properu, 
inkluzivu, reziliente no sustentavel atu halakon 
kiak. 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 
  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento 

e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 
  Indicador de Outcome 028.0.5.0.5:     
  Indicador da Atividade 0281005.0.5: 1) 

Porcentagem Implementação do Plano de 
Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 
Número de projetos implementados 

1) 100% 2) 8 1. Edefisiu ne halo atu fo spasu ba funcionario 
publiko hodi fo atendemento ba komunidade sira 
ho efisien no eficas 
2. Atu fo mos benefisiu ba komunidade sira nebe 
maka mai trata documentos 

  Indicador da Atividade 0281007.0.3: 1) Número 
de projetos implementados 

1 Konstrusaun Edefisiu ne halo atu fo spasu ba 
funcionario publiko hodi fo atendemento ba 
komunidade no mos estudantes sira wainhira trata 
documentos no bele asesu ba iha biblioteca 

797 Agricultura 
  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 
econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indicador de Outcome 797.0.0.0.8:     
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

  Indicador da Atividade 7970501.0.3: # de arvores 
plantadas 

15000 1.) Bele fo benefisiariu ba komunidade sira iha 
becora, lahane, ailok, camea hera no comoro JP 
hamutuk 15000 pcs kada 3300 pcs ba dala 5 iha 
suco 11 no kada suco 30. 2.) Prevene rai labele 
monu no prevene mos erosaun. 3.) Ai sira ne'e kuda 
bele sai mos hanesan ai sunu, no bele fo spasu hodi 
hetan oksigenia nebe diak. 4) Ai hanesan fruta 
kultura wainhira nia fuan bele ba faan iha 
merkadoria no nia isin lolon nebe boot bele fornese 
ba mebel sira hodi produz odamatan janela no mos 
meja kadeira nsst. 

979 Educação e Formação 
  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 

idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 
  Indicador de Outcome 979.0.0.0.7:     
  Indicador da Atividade 9790602.0.3: 1) # de 

refeições fornecidas; 
2) % de alunos malnutridos. 

1) 100 Dias 
Efetivos (3416 
alunos) 
2) 100% de 
alunos 
malnutridos  

Atu fo nutrisaun nebe diak ba labarik sira hodi tuir 
aprendizazem escolar ho diak, ba 29 centros, no 
fahe ba Merenda Escolar EPE Publico 1226 no 
Privado 2190 total 3416 alunos ba 100 dias 
efectivos, inklui 30 Fornesedor Merenda Escolar ba 
5 meses 

982 Turismo 
  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 
  Indicador de Outcome 982.0.0.0.7:     
  Indicador da Atividade 9820101.0.3: # de 

promoções realizadas 
4 Fo benefisio ekonomia ba grupo sira nebe partisipa 

eventu kulinaria, no formasaun ba produtu local 
510 

  
  
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 
Indicador de Outcome 510.0.0.2.n:     
Indicador da Atividade 5100146.0.3: 1) # de 
Líderes Comunitários recebem subsídios; 
2) % das organizações comunitárias beneficiam 
dos incentivos. 

821 fo subsidio no insentivus 1.) ba 31 chefe do suco, 
2.) insentivo ba 222 chefe aldeia, 3.) insentivo ba 
31 PAAS, 4.) insentivo ba 537 membros concelho 
do suco, 5.) senha prezensa 253 ba chefi suco no 
chefi aldeia, 6.) senha prezensa 537 ba membros 
concelho do suco 

Indicador da Atividade 5100150.0.3: 1) # de 
Postos Administrativos recebem verbas 
administrativas; 
2) # de empregos locais para trabalho casual; 

1) 5  
2) 5  

1.) Programa PMOPA bele fo servicu ba 
komunidade sira nebe durante laiha servicu ka 
desemprego, no bele fo benefisiu direita ba 
komunidade sira. Total benefisiario ba Programa 
PMOPA faze dahuluk iha posto 5 implementa ona 
no benefisiariu hamutuk 6312 pessoas, F=3344, 
M=2968. No desagregasaun kada posto maka 
hanesan tuir mai : (1. PMOPA cristo rei hamutuk 
2040 benefisiario F=1092, M=948, 2. PMOPA vera 
crus hamutuk 960 benefisiario F=504, M=456, 3. 
PMOPA Metinaro hamutuk 1625 benefisiario 
F=828, M=824, 4. PMOPA Nain Feto hamutuk 740 
benefisiario F=404, M=336, 5. PMOPA Dom 
Aleixo hamutuk 920 benefisiario F=516, M=404 ) 

# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 61,1%   
% da execução do Plano de Aprovisionamento 29,8%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 
SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Sandra Moruk 
Godinho 

Friday 21st of 
October 2022 
12:14:51 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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62. G9: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

G9: Autoridade Municipal de 

Ermera 
4,662,818 13,500 681,623 5,357,941 3,833,205 71.5% 

366: Segurança Nacional 26,000 - - 26,000 18,413 70.8% 

392: Acesso à Justiça  24,000 - - 24,000 1,565 6.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,084,003 13,500 681,623 2,779,126 2,073,372 74.6% 

797: Agricultura 244,184 - - 244,184 189,942 77.8% 

798: Água e saneamento 120,348 - - 120,348 87,333 72.6% 

805: Saúde 276,722 - - 276,722 217,979 78.8% 

979: Educação e Formação 1,185,624 - - 1,185,624 1,051,164 88.7% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
83,000 - - 83,000 24,021 28.9% 

982: Turismo 26,000 - - 26,000 16,185 62.2% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
555,407 - - 555,407 126,239 22.7% 

026: Estradas e Pontes 37,530 - - 37,530 26,992 71.9% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

G9: Autoridade Municipal de 

Ermera 
    40,000   335,400 375,400 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        335,400 335,400 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indikador Outcome 026.0.0.0.9:     

  Indikador Atividade 0260201.0.4: 1) Quilómetros 

de estradas conservadas ou reparadas; 

2) # de pontes conservadas ou reparadas; 

3) Quilómetros de drenagem conservadas e 

reparadas. 

1) 53.500 km  

2) 800 m 

Konstrusaun no rehabilitasaun estrada rural pakot 7 

husi Obras no ILO fasilita asesu komunidade ba 

mercado no atendementu publiku. 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e 

emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.6:     

  Indikador Atividade 0281005.0.6: 1) % 

Implementação do Plano de Desenvolvimento 

Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de 

projetos implementados 

1). 47.53%  

2). 9 

Konstrusaun projetu PDIM 9 iha municipio Ermera 

no importante liu edefisiu STAE atu fasilita servico 

ba resenseamentu eletoral no elesaun parlementar iha 

tina 2023 no elesaun sira tuir mai. 

366 Segurança Nacional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas 

  Indikador Outcome 366.0.2.0.7:     
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 3660901.0.4: # da população 

afetada beneficiando do apoio de emergência 

250 Apoiu emerjensia ba vitima dizastre hodi tulun 

hakman vitima sira 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem 

mantidos e geridos 

  Indikador Outcome 392.0.2.0.6:     

  Indikador Atividade 3921508.0.4: % de litígios 

resolvidos 

28% Resolve disputa rai liu husi prosesu mediasaun entre 

autor no reo hodi kria harmonia pas no trankuilidade 

iha komunidade nia let 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o 

direito de aceder à sua informação. 

  Indikador Outcome 392.0.3.0.6:     

  Indikador Atividade 3921705.0.4: 1) # de 

declarações emitidas; 

2) % de declarações emitidas atempadamente 

(sem atrasos). 

1) 2069  

2) 75% 

Emite ona dokumentu ofisial ba sidadaun husi idade 

kik to bo'ot hodi fasilita sira asesu ba empregu escola 

no apou susbsidiu sira 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 

econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.9:     

  Indikador Atividade 7970501.0.4: # de arvores 

plantadas 

75000 Distribui ona ai oan ho varius spesies ba komunidade 

agrikultor hodi kuda iha sira nia kintal no hasae 

produsaun iha longu praju inklui kontribui ba 

redusan alterasaun klimatika. 

  Indikador Atividade 7970603.0.4: 1) % de 

extensionistas ativos nos respetivos locais de 

trabalho; 

2) Hectares de terreno lavrado mediante 

mecanização agrícola. 

1)100%  

2) 1300 

Apoiu extensionista sira iha Suco hodi fo asistencia 

teknika agrikola ba komunidade agrikultor sira iha 

suco no Aldeia 

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.a:     

  Indikador Atividade 7980503.0.4: # de fontes de 

água potável e sistemas de abastecimento 

protegidas 

6 Monitoriza no halo protesaun linha distribuisaun be'e 

ba uma kain sira 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.7:     

  Indikador Atividade 8050501.0.4: 1) # de 

campanhas realizadas; 

2) # de ocorrência de surtos. 

1) 45  

2) 1 

Halo ona kampanha ba komunidade no publiku hodi 

kuidade saude husi moras hadaet no la hadaet iha 

Municipio, Posto no Suco 

  Indikador Atividade 8050601.0.4: 1) Taxa de 

consulta per capita; 

2) % de ‘’stock out’’ de medicamentos e insumos 

médicos. 

1) 2,7  

2) 8.3 % 

Fasilita konsulta saude ba komunidade iha posto 

Sisca, sentru saude hodi kuidade saude dia ba 

sidadaun sira 

  Indikador Atividade 8050702.0.4: # de encontros 

comunitários para a promoção de saúde e 

resolução de problemas de saúde na comunidade 

9 Relaiza promosaun kuidadu saude primaria ba bebe 

no inan isin rua sira atu prepara aihan ne'eb nutrituvu 

ba bebe noa inan sira 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 

idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.8:     

  Indikador Atividade 9790602.0.4: 1) # de 

refeições fornecidas; 

2) % de alunos malnutridos. 

1) 1526 Fornese ona merenda ba alunus pre-escolar idade 3 - 

6 hodi aumenta nutrisaun ba estudantes sira iha 

tempo escola 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 

educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.9:     

  Indikador Atividade 9790102.0.4: 1) # de 

refeições fornecidas; 

2) % de alunos do ensino básico malnutridos. 

1) 34269 Fornese ona merenda ba escola ensinu baziku hodi 

aumentu nutrisaun ba estudantes sira iha tempo 

escola 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 167 

 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 

secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 

ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.7:     

  Indikador Atividade 9790402.0.4: 1) # de 

estabelecimentos de ensino com adequado rácio 

professor – aluno; 

2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não 

docente; 

3) # de pessoal docente participando em 

formação continua. 

1) 131 e 1/50 

2) 98 %  

3) 375 

Halo ona akompanhamentu ba formasaun 

kontinuaprofessores sira husi Infordepe no UNTL no 

gradua ona iha fulan Setembro 2022 hamutuk 375 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a 

introdução do Programa Nacional de Equivalência  

  Indikador Outcome 979.0.3.0.6:     

  Indikador Atividade 9790201.0.4: 1) # de centros 

comunitários em funcionamento como centros de 

ensino recorrente; 

2) # de adultos alfabetizados. 

1) 5  

2) 82 

Halo ona formasaun ba adultu analfabetu sira nebe 

le'e, hakarek no assina la hatene atu fasilita sira nia 

konesementu 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 

assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 

possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 

cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 

a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 

para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 

vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.8:     

  Indikador Atividade 9800103.0.4: # de 

fiscalizações efetuadas 

3 Apoiu distribuisaun kaixaun ba matebian vulneravel 

inklui apoiu kareta funerariu 3 hodi transporta 

matebian ba suco. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indikador Outcome 980.0.9.0.o:     

  Indikador Atividade 9804709.0.4: # de 

campanhas de informação realizadas 

12 Realiza ona kampanha ba komunidade iha nivel 

municipio, posto no Suco atu labele komete violensia 

domestika hasoru feto no labarik feto sira iha uma 

laran 

982 Turismo 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indikador Outcome 982.0.0.0.8:     

  Indikador Atividade 9820201.0.4: 1) # de 

licenças emitidas; 

2) # de fiscalizações efetuadas aos 

estabelecimentos de venda, às micro pequenas 

empresas e aos vendedores ambulantes. 

22 Emite ona lisensa publisitaria ba empreza sira ne'ebe 

rezide iha Ermera no posto hamutuk 22 hodi selu ona 

resitas ba estadu 

510 

  

  

  

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.2.o:     

Indikador Atividade 5100109.2.2: # de inspeções 

e auditorias realizados 

18 Sosializasaun prevensaun ba lei CAC no boa 

governasaun iha instituisaun publika no komunidade 

Indikador Atividade 5100145.0.4: 11) # de Sucos 

recebem verbas administrativas; 

2) % do plano de formação e reforço das 

capacidades dos líderes comunitários e outros 

recursos humanos realizados. 

1) 52 2) 0 Apoiu funda administrasaun Suco hodi fasilita 

servico atendementu iha komunidade 

Indikador Atividade 5100146.0.4: 1) # de Líderes 

Comunitários recebem subsídios; 

2) % das organizações comunitárias beneficiam 

dos incentivos. 

1) 1,088 2) 

100% 

Pagamentu subsidiu ba lider komunidade iha Suco 

hodi halo servico ba atende komunidade no 

reprezenta goveno iha nivel kraik. 

Indikador Atividade 5100211.1.i: # de contratos 

públicos assinados 

23 assina ona kontratu ho empreza konstrusaun obra no 

fornesedor material no ekipamentu ba Autoridade 

inklui emprega trabalhador iha obra sira 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 80,9%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 30,3%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Constantino  - 

Exposto 

Monday 24th of 

October 2022 

02:19:07 PM 

Fransisco  de  

Deus 

Monday 24th of 

October 2022 

02:42:32 PM 

Fransisco  de  

Deus 

Monday 24th of 

October 2022 

02:43:07 PM 
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63. H1: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H1: Administração Municipal de 

Aileu 
3,034,303 9,460 452,540 3,496,303 2,381,556 68.1% 

392: Acesso à Justiça  9,498 - - 9,498 2,500 26.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,318,407 9,460 452,540 1,780,407 1,169,775 65.7% 

797: Agricultura 209,588 - - 209,588 144,902 69.1% 

798: Água e saneamento 61,050 - - 61,050 44,140 72.3% 

805: Saúde 153,815 - - 153,815 115,938 75.4% 

979: Educação e Formação 660,458 - - 660,458 569,182 86.2% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
91,989 - - 91,989 58,816 63.9% 

982: Turismo 6,498 - - 6,498 1,000 15.4% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
473,469 - - 473,469 240,928 50.9% 

026: Estradas e Pontes 49,531 - - 49,531 34,376 69.4% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H1: Administração Municipal de 

Aileu 
    40,000   182,340 222,340 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        182,340 182,340 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indikador Outcome 026.0.0.0.1:   

2602 Obras Públicas [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output 

  Indikador Output 02602.0.0.0.0:   

260201 Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem 

  Indikador Atividade 0260201.0.0: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou 

reparadas; 

2) # de pontes conservadas ou reparadas; 

3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas. 

1.) 65.8, 2) 32, 3) 0.85 

28 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do 

rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.0:   

2810 Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT] 
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# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao 

pagamento de todos os projectos PDIM 

  Indikador Output 02810.0.0.0.1:   

281005 Continuar a implementação de projectos on-going 

  Indikador Atividade 0281005.0.7: 94% 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são 

bem mantidos e geridos 

  Indikador Outcome 392.0.2.0.1:   

39215 Gestão de Terras e Propriedades [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado 

  Indikador Output 39215.0.0.0.1:   

3921507 Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização 

  Indikador Atividade 3921507.0.0: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos 

do Estado identificados; 

2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. 

1) 65. 2) 65%  

3921508 Facilitação de resolução de litigios 

  Indikador Atividade 3921508.0.0: # de litígios resolvidos 5 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e 

têm o direito de aceder à sua informação. 

  Indikador Outcome 392.0.3.0.1:   

39217 Registos e Notariado [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado 

  Indikador Output 39217.0.0.0.1:   

3921705 Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares 

  Indikador Atividade 3921705.0.0: 1) # de declarações emitidas; 

2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos). 

1. 328) 2. 66% 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a 

decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.1:   

79705 Florestas [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79705.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79705.0.0.0.0:   

7970502 Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais. 

  Indikador Atividade 7970502.0.0: # de viveiros produzindo plantas agrícolas e 

plantas florestais. 

11500 

79706 Extensão Agricola [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79706.0.0.0.0:   

7970602 Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas 

  Indikador Atividade 7970602.0.0: % de terreno fértil cultivado. 75% 

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com 

acesso à água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.1:   

79805 Abastecimento de Água Potável [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output 

  Indikador Output 79805.0.0.0.0:   

7980501 Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável 

  Indikador Atividade 7980501.0.0: # de sistemas de abastecimento de água 

potável construídos, conservados ou reparados 

Reparação ba sistema 2 ho skala 

kiik ba sistema 4 iha aldeia 

Fahiria no Seloi kraik. Casamou 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.1:   

80502 Administração e Apoio Logístico [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80502.0.0.0.0:   

8050201 Gestão do pessoal de saúde 
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  Indikador Atividade 8050201.0.0: 1) Rácio Médico/população; 

2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 

3) # de pessoal saúde participando em formação continua. 

1/500 2) 0 % 3) 210 

8050202 Apoio logistico as atividades de prestação de saúde 

  Indikador Atividade 8050202.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio 

logistico 

6 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre 

as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.1:   

97906 Ensino Pré-Escolar [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97906.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97906.0.0.0.0:   

9790601 Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nivel pré-escolar 

  Indikador Atividade 9790601.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar 

em funcionamento; 

2) % de alunos com bom aproveitamento. 

1. 27) 2…... % 

9790602 Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  Indikador Atividade 9790602.0.0: 1) # de refeições fornecidas; 

2) % de alunos malnutridos. 

1. 83) 2. …..% 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 

educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.1:   

97901 Ensino Básico [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97901.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97901.0.0.0.0:   

9790101 Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico. 

  Indikador Atividade 9790101.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em 

pleno funcionamento; 

2) Taxa de absentismo; 

3) Taxa de bom aproveitamento escolar. 

1. 72) 2…..0%) 3.) 10916 

9790102 Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  Indikador Atividade 9790102.0.0: 1) # de refeições fornecidas; 

2) % de alunos do ensino básico malnutridos. 

1.83) 2….0%) 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 

secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 

ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.3:   

97904 Administração e Apoio Logístico [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97904.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97904.0.0.0.0:   

9790401 Apoio logistico as atividades de ensino e aprendisagem. 

  Indikador Atividade 9790401.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio 

logistico 

0 

9790402 Gestão do pessoal docente e não docente. 

  Indikador Atividade 9790402.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino com 

adequado rácio professor – aluno; 

2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 

3) # de pessoal docente participando em formação continua. 

1. 30) 2. 0 %)3…..280) 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e 

a introdução do Programa Nacional de Equivalência  

  Indikador Outcome 979.0.3.0.1:   

97902 Ensino Recorrente [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97902.0.0.0.0:   

9790201 Realização da alfabetização dos adultos 

  Indikador Atividade 9790201.0.0: 1) # de centros comunitários em 

funcionamento como centros de ensino recorrente; 

2) # de adultos alfabetizados. 

1.0) 2..0) 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que 

se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 

assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para 
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# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os 

outros cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade 

com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação 

transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar 

o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.2:   

98001 Ação Social [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 98001.0.0.0.0:   

9800102 Realização do serviço funerário público 

  Indikador Atividade 9800102.0.0: # de serviços funerários fornecidos ao público 37 

982 Turismo 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indikador Outcome 982.0.0.0.3:   

98201 Turismo [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output 

  Indikador Output 98201.0.0.0.0:   

9820102 Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária 

  Indikador Atividade 9820102.0.0: # de eventos de sensibilização e mobilização 

organizados 

3 

98202 Comércio [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output 

  Indikador Output 98202.0.0.0.0:   

9820201 Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos 

vendedores ambulantes 

  Indikador Atividade 9820201.0.0: 1) # de licenças emitidas; 

2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro 

pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. 

1.) 25 2. ) 4 

9820202 Gestão dos mercados e autorização de feiras 

  Indikador Atividade 9820202.0.0: 1) # de mercados geridos segundo as normas 

em vigor; 

2) # de feiras autorizadas. 

1) .5 2.0) 

9820203 Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesenais 

  Indikador Atividade 9820203.0.0: 1) # de produtos locais promovidos; 

2) # atividades artesanais apoiadas. 

1.0) 2. 0 ) 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.1.u:   

51001 Boa Governação [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no 

funcionamento da administração pública. 

  Indikador Output 51001.0.0.1.u:   

  # de inspeções e auditorias realizados 1) 18 

5100145 Reforçar o funcionamento das administração suco 

  1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 

2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e 

outros recursos humanos realizados. 

1) 33 . 

2) 75% 

5100146 Subsidiu a liderança comunitária 

  1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 

2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 

1.582 (188 M394) de Liders 

Communitaris, 33 (M 29 F 4)  

2. 75% 

  1) % da execução orçamental; 

2) % de pagamentos atrasados; 

3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 

4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 

5) % de expedientes e arquivos organizados; 

6) % das instalações do município seguras e limpas. 

1) 76,3%  

2) 0%  

3) 52.% Movel, imovel  

4) 85% Imovel 52% Movel 85% 

Movel  

5) 58%  

6) 75 %  

  1) % do plano de desenvolvimento municipal; 

2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual 

produzidos. 

1) 75%,  

2) 3  
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# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 67,6% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 67,2% (14 contratos públicos 

assinados) 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Marito de Fátima Monday 18th of 

July 2022 

11:52:52 AM 

Marito de Fátima Monday 18th of 

July 2022 

11:55:07 AM 

Abel da 

Conceição 

Monday 18th of 

July 2022 

11:58:32 AM 
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64. H2: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H2: Administração Municipal de 

Ainaro 
3,243,066 8,965 452,540 3,704,571 2,499,305 67.6% 

366: Segurança Nacional 5,436 - - 5,436 2,338 43.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,224,746 8,965 452,540 1,686,251 1,219,218 72.3% 

797: Agricultura 385,661 - - 385,661 262,920 68.2% 

798: Água e saneamento 79,897 - - 79,897 38,397 48.1% 

805: Saúde 271,924 - - 271,924 175,931 64.7% 

979: Educação e Formação 792,551 - - 792,551 631,827 79.7% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
99,774 - - 99,774 80,466 80.6% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
284,952 - - 284,952 44,825 15.7% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H2: Administração Municipal de 

Ainaro 
    40,000   151,620 191,620 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        151,620 151,620 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indikador Outcome 026.0.0.0.a:     

  Indikador Atividade 0260201.0.5: 1) Quilómetros 

de estradas conservadas ou reparadas; 

2) # de pontes conservadas ou reparadas; 

3) Quilómetros de drenagem conservadas e 

reparadas. 

1).40,64375 

km  

2 ) N/A  

3) Pakote ho 

Estrada 

1) Benifisiu ba Komunidade hodi asesu ba Estrada 

nebe halo manutensaun atu nune bele lori produtu 

lokal ba asesu merkado  

2) la aplika ba trimestre ida ne'e tamba laiha 

orsamentu  

3) hodi asegura estrada atu nune komunidade bele 

asesu estrada ho diak 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e 

emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.7:     

  Indikador Atividade 0281005.0.8: 2 Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario 

kiik ne'ebe maka destaka iha 

municipio Ainaro 

- Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Posto 

Administrativo Ainaro hodi hasae 

Rendimentu ekonomia Familia 

2) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba 

Emprezario kik ne'ebe maka destaka iha 

municipio Ainaro 

- Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha 

Municipio Ainaro liu-liu ba Posto 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

Administrativo Hato-Udo hodi hasae Rendimentu 

ekonomia Familia 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 

econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.a:     

  Indikador Atividade 7970603.0.5: 1) % de 

extensionistas ativos nos respetivos locais de 

trabalho; 

2) Hectares de terreno lavrado mediante 

mecanização agrícola. 

1) 75 %  

2) 450 Ha 

1) apoio Tekniku Funcionari Extensaun 

Direitamento ba Agrikultores hodi hasae 

produsaun de Agrikola  

- aplika tekniku pratiku Agrikola Sustentabilidade, 

muda sistema tradisional ba moderno  

2) apoio agrikultores para sistema kultivasaun area 

Agrikola bazeia ba Metas MAP  

  Indikador Atividade 7970604.0.5: # de iniciativas 

agroindustriais. 

126 1) - Promove produtu lokal hodi asesu ba Merkado  

 - Dezenvolve Grupu Agrikultores atu promove 

produtu lokal ba Industria kiik. 

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.b:     

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.8:     

  Indikador Atividade 8050201.0.5: 1) Rácio 

Médico/população; 

2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 

3) # de pessoal saúde participando em formação 

continua. 

1) 1/150  

2) 100% 

3) 65 

1) hasae kobertura Servisu  

 - Imunizasaun  

 - Hasae Suplementu ba Malnuutrisaun  

 - Assistencia ba Inan Isin Rua  

 - Redus Mortalidade ba labarik  

 - Detesaun ba Kazu foun TB  

2) Funcionario no Pesoal Saude tama ho 

Pontualidade  

3) -hasae kapasidade no Abilidade ba Pesoal 

Saude  

 - Atualiza konhesimentu ba matadalan foun  

  Indikador Atividade 8050202.0.5: # de reclamações 

sobre falta de apoio logistico 

12 hodi apoio servisu no relatorio sira 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 

educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.a:     

  Indikador Atividade 9790102.0.5: 1) # de refeições 

fornecidas; 

2) % de alunos do ensino básico malnutridos. 

1) 17.012  

2) 0% 

1. promove produtu lokal, hasae rendemento 

ekonomio komunidade  

- Motiva Agrikultor habelar area Agrikola  

- Redus Mal Nutrisaun  

2. laiha indikador hodi detekta malnutrisaun 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 

secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 

ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.8:     

  Indikador Atividade 9790401.0.5: # de reclamações 

sobre falta de apoio logistico 

47 Benifisiu direita ba Alunos hodi hasaei 

konhesimentu prossesu Aprendisajem 

  Indikador Atividade 9790402.0.5: 1) # de 

estabelecimentos de ensino com adequado rácio 

professor – aluno; 

2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não 

docente; 

3) # de pessoal docente participando em formação 

continua. 

1) 1/45  

2) 100 %  

3) 372 

1) fo benificio ba alunos hodi aprendisajem  

2) 100% Professor ho Alunos Ativo  

3) hodi hasae konhecimento no kapasidade ba 

professores 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 

assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 

cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 

a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 

para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 

vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.9:     

  Indikador Atividade 9800102.0.5: # de serviços 

funerários fornecidos ao público 

132 fornecimentu kaisaun fo ona benificia ba 

komunidade mais vuneravel iha Municipiu Ainaro 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.2.p:     

  Indikador Atividade 5100145.0.5: 1) # de Sucos 

recebem verbas administrativas; 

2) % do plano de formação e reforço das 

capacidades dos líderes comunitários e outros 

recursos humanos realizados. 

1) 21 

2) 50% 

1) depois de 21 suco simu fundu Administrasaun 

suco estrutura suco sira halo aktividade tuir planu 

ne'ebe sira planeia ona exemplu : 

- enkontru kada trimestral ( diskuti problema 

ne'ebe maka akontese iha Julhu-Setembru ) 

2) Hasae Konhecimentu Lideransa Komunitario 

no Pessoal Apoio Administrasaun Suco 

  Indikador Atividade 5100202.2.e: 1) % da execução 

orçamental; 

2) % de pagamentos atrasados; 

3) % do património móvel e imóvel inventariado e 

regularmente atualizado; 

4) % do património imóvel e móvel em bom 

funcionamento; 

5) % de expedientes e arquivos organizados; 

6) % das instalações do município seguras e limpas. 

1) 75.1 %  

2) 0% 

3)75% 

4) 75% 

5)75% 

6) 40 % 

1) 75.1% Ezekusaun orsamentu ate Terceiru 

Trimestre  

2) laiha pagamentu atrazado  

3). hodi apoio ba Servisu Administrasaun 

Municipal no Linha Sectorais sira hodi bele halao 

servisu ho Pontualidade no efisien ho efikas no 

Patrimonio Imovel hodi apoio Administrasaun 

Municipiu Ainaro atu nune bele halo 

Dezenvolvimento Municipiu Ainaro ninian, 

4) hodi apoio servisu Administrativa e bom 

Funcionamentu  

5) hodi fasilita Administrasaun Municipio Ainaro 

bele asegura Dokumentus  

6) hodi kria Ambiente nebe maka mos no saudavel 

ba komunidade iha Municipiu Ainaro laran 

Tomakl  
# de relatórios de desempenho trimestral submetido 

a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 75,1%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 56,7%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Alexandrinho de 

Araujo Gomes 

Tuesday 11th of 

October 2022 

03:29:35 PM 

Ruivo  Barros  

Magno 

Friday 14th of 

October 2022 

10:17:13 AM 

Leovigildo  

Amaral  Pereira 

Friday 14th of 

October 2022 

12:42:40 PM 
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65. H3: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H3: Administração Municipal de 

Covalima 
3,990,360 13,990 812,102 4,816,452 3,051,158 63.3% 

366: Segurança Nacional 87,414 - - 87,414 24,449 28.0% 

392: Acesso à Justiça  56,131 - - 56,131 19,928 35.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,652,192 13,990 812,102 2,478,284 1,595,253 64.4% 

797: Agricultura 498,818 - - 498,818 394,543 79.1% 

798: Água e saneamento 200,793 - - 200,793 91,516 45.6% 

805: Saúde 220,805 - - 220,805 168,639 76.4% 

979: Educação e Formação 668,764 - - 668,764 571,154 85.4% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
138,215 - - 138,215 58,237 42.1% 

982: Turismo 35,888 - - 35,888 21,578 60.1% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
353,606 - - 353,606 65,945 18.6% 

026: Estradas e Pontes 77,734 - - 77,734 39,918 51.4% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H3: Administração Municipal de 

Covalima 
    40,000   183,720 223,720 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        183,720 183,720 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do 
rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.8:   

2810 Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao 
pagamento de todos os projectos PDIM 

  Indikador Output 02810.0.0.0.8:   

281005 Continuar a implementação de projectos on-going 

  Indikador Atividade 0281005.0.9:  
# de projetos de infraestruturas PDIM implementados (reapropriados) 

2 

281006 Desenvolvimento Agricultura nos Municipios 

  Indikador Atividade 0281006.0.9: %construção de sistema de irrigação construidos 
(novos) 

15% 

366 Segurança Nacional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas 

  Indikador Outcome 366.0.2.0.9:   

36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output 
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# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

  Indikador Output 36609.0.0.0.6:   

3660901 Fornecimento de apoio de emergència as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais 

  Indikador Atividade 3660901.0.6: # ou % da população afetada beneficiando do apoio 
de emergência 

655 

36610 Prevenção e Mitigação [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output 

  Indikador Output 36610.0.0.0.6:   

3661001 Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres 
naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais 

  Indikador Atividade 3661001.0.6: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco 
para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 
2) # de sessões de disseminação de informação realizadas. 

1) Informação sobre áreas 
territoriais de alto risco 
para ocorrência de 
desastres naturais, 
identificada e foi 
dessiminado regularmente 
atualizadas; 
2) 3 

3661002 Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais 

  Indikador Atividade 3661002.0.6: Manual de Gestão Municipal dos Desastres 
preparado e/ou atualizado regularmente 

Manual de Gestão 
Municipal dos Desastres 
iha prosesu preparasaun. 

3661003 Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os 
materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais 

  Indikador Atividade 3661003.0.6: Alimentos, materiais e equipamentos conservados 
em boas condições 

Todos os Alimentos, 
materiais e equipamentos 
conservados em boas 
condições realizadas. 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são 
bem mantidos e geridos 

  Indikador Outcome 392.0.2.0.8:   

39215 Gestão de Terras e Propriedades [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado 

  Indikador Output 39215.0.0.0.8:   

3921507 Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização 

  Indikador Atividade 3921507.0.6: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do 
Estado identificados; 
2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. 

1) 165 
2) 206.25% 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e 
têm o direito de aceder à sua informação. 

  Indikador Outcome 392.0.3.0.8:   

39217 Registos e Notariado [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado 

  Indikador Output 39217.0.0.0.8:   

3921704 Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória 
competentes em razão da matéria e do território 

  Indikador Atividade 3921704.0.6: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 
2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos). 

1)8332 
2) 416.6% 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 
específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a 
decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.b:   

79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79702.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79702.0.0.0.6:   

7970202 Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas 

  Indikador Atividade 7970202.0.6: % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas 72% 

7970203 Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada 

  Indikador Atividade 7970203.0.6: # de análises realizadas 3 

79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79703.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79703.0.0.0.6:   

7970301 Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição 

  Indikador Atividade 7970301.0.6: 1) # de eventos de disseminação de informação 
efetuadas; 

1) 6 
2) 82% 
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# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos 
alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas 
práticas de segurança alimentar. 

79704 Pecuária [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79704.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79704.0.0.0.6:   

7970403 Vacinação animal 

  Indikador Atividade 7970403.0.6: % cobertura vacinal animal 16.87% 

79705 Florestas [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79705.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79705.0.0.0.6:   

7970501 Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estodao e privados. 

  Indikador Atividade 7970501.0.6: # de arvores plantadas 9423  

7970502 Gestão de viveiros de plantas agricolas e plantas florestais. 

  Indikador Atividade 7970502.0.6: # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas 
florestais. 

1 

79706 Extensão Agricola [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79706.0.0.0.6:   

7970601 Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas 

  Indikador Atividade 7970601.0.6: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou 
reparadas; 
2) % de irrigações em bom funcionamento. 

1) N/A 
2) 70% 

7970602 Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas 

  Indikador Atividade 7970602.0.6: % de terreno fértil cultivado. 22.5 

7970603 Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola 

  Indikador Atividade 7970603.0.6: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais 
de trabalho; 
2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola. 

1) 77% 
2) 669.35 

7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais 

  Indikador Atividade 7970604.0.6: # de iniciativas agroindustriais. 11  

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com 
acesso à água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.c:   

79804 Saneamento [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output 

  Indikador Output 79804.0.0.0.6:   

7980402 Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos 

  Indikador Atividade 7980402.0.6: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados 50% 

7980403 Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares 

  Indikador Atividade 7980403.0.6: % de espaços públicos limpos 50% 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 
todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.9:   

80502 Administração e Apoio Logístico [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80502.0.0.0.6:   

8050201 Gestão do pessoal de saúde 

  Indikador Atividade 8050201.0.6: 1) Rácio Médico/população; 
2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 
3) # de pessoal saúde participando em formação continua. 

1) 3.7 
2) 0 
3) N/A 

8050202 Apoio logistico as atividades de prestação de saúde 

  Indikador Atividade 8050202.0.6: # de reclamações sobre falta de apoio logistico 7 

80503 Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80503.0.0.0.6:   

8050301 Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde 

  Indikador Atividade 8050301.0.6: % de estabelecimentos de saúde e residências bem 
conservados e reparados 

67% 

80504 Vigilância Sanitária [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80504.0.0.0.6:   

8050401 Execução de ações de saúde pública e higien 
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  Indikador Atividade 8050401.0.6: # de intervenções na comunidade para diminuir ou 
prevenir riscos de saúde 

8004 

80506 Cuidados Primários Curativos [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80506.0.0.0.6:   

8050601 Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde 

  Indikador Atividade 8050601.0.6: 1) Taxa de consulta per capita; 
2) % de ‘’stock out’’ de medicamentos e insumos médicos. 

1) 1.6 
2) 8% 

80507 Saúde na Familia [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80507.0.0.0.6:   

8050702 Participação comunitária nas ações de promoção de saúde 

  Indikador Atividade 8050702.0.6: # de encontros comunitários para a promoção de 
saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade 

3 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre 
as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.a:   

97906 Ensino Pré-Escolar [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97906.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97906.0.0.0.6:   

9790601 Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nivel pré-escolar 

  Indikador Atividade 9790601.0.6: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em 
funcionamento; 
2) % de alunos com bom aproveitamento. 

1) 18 ; 
2) 95%. 

9790602 Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  Indikador Atividade 9790602.0.6: 1) # de refeições fornecidas; 
2) % de alunos malnutridos. 

1) 1.078 / 47 dias Efetivos  
2) N/A 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 
educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.b:   

97901 Ensino Básico [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97901.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97901.0.0.0.6:   

9790101 Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nivel do ensino básico. 

  Indikador Atividade 9790101.0.6: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno 
funcionamento; 
2) Taxa de absentismo; 
3) Taxa de bom aproveitamento escolar. 

1) 86; 
2) 0,65%; 
3) 98%. 

9790102 Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  Indikador Atividade 9790102.0.6: 1) # de refeições fornecidas; 
2) % de alunos do ensino básico malnutridos. 

1) 1 585 300; /70 dias 
Efetivos  
2) N/A. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 
secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 
ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.9:   

97904 Administração e Apoio Logístico [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97904.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97904.0.0.0.6:   

9790401 Apoio logistico as atividades de ensino e aprendisagem. 

  Indikador Atividade 9790401.0.6: # de reclamações sobre falta de apoio logistico 19 

9790402 Gestão do pessoal docente e não docente. 

  Indikador Atividade 9790402.0.6: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado 
rácio professor – aluno; 
2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 
3) # de pessoal docente participando em formação continua. 

1) 13; 
2) 0,2% ; 
3) 156  

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e 
a introdução do Programa Nacional de Equivalência  

  Indikador Outcome 979.0.3.0.8:   

97902 Ensino Recorrente [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97902.0.0.0.6:   

9790201 Realização da alfabetização dos adultos 
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  Indikador Atividade 9790201.0.6: 1) # de centros comunitários em funcionamento 
como centros de ensino recorrente; 
2) # de adultos alfabetizados. 

1) 12 ; 
2) 212 . 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que 
se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 
assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para 
que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os 
outros cidadãos de Timor-Leste. 
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade 
com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação 
transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar 
o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.a:   

98001 Ação Social [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 98001.0.0.0.6:   

9800102 Realização do serviço funerário público 

  Indikador Atividade 9800102.0.6: # de serviços funerários fornecidos ao público 228 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indikador Outcome 980.0.9.0.q:   

98047 Abordagem de Gênero [P] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero 
nas políticas e programas de saúde 

  Indikador Output 98047.0.0.0.9:   

9804707 Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais 

  Indikador Atividade 9804707.0.6: 1) # de estudantes com necessidade educativa 
especial apoiados;  
2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais. 

1) N/A  
2) N/A 

9804709 Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica 

  Indikador Atividade 9804709.0.6: # de campanhas de informação realizadas 4 

982 Turismo 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 
destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indikador Outcome 982.0.0.0.a:   

98201 Turismo [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output 

  Indikador Output 98201.0.0.0.6:   

9820101 Promoção dos locias de interesse turistico 

  Indikador Atividade 9820101.0.6: # de promoções realizadas 4 

9820102 Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária 

  Indikador Atividade 9820102.0.6: # de eventos de sensibilização e mobilização 
organizados 

4 

98202 Comércio [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output 

  Indikador Output 98202.0.0.0.6:   

9820201 Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos 
vendedores ambulantes 

  Indikador Atividade 9820201.0.6: 1) # de licenças emitidas; 
2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas 
empresas e aos vendedores ambulantes. 

1. N/A 
2. 7 

9820202 Gestão dos mercados e autorização de feiras 

  Indikador Atividade 9820202.0.6: 1) # de mercados geridos segundo as normas em 
vigor; 
2) # de feiras autorizadas. 

1) 5 
2) 1 

9820203 Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesenais 

  Indikador Atividade 9820203.0.6: 1) # de produtos locais promovidos; 
2) # atividades artesanais apoiadas. 

1) 7 
2) N/A 

9820204 Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de 
serviço 

  Indikador Atividade 9820204.0.6: 1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos 
ao controlo metrológico; 
2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço. 

1) 3 
2) N/A 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.2.q:   
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51001 Boa Governação [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no 
funcionamento da administração pública. 

  Indikador Output 51001.0.0.2.q:   

5100109 Inspeção, fiscalização e auditoria 

  Indikador Atividade 5100109.2.4: # de inspeções e auditorias realizados 90 

5100145 Reforçar o funcionamento das administração suco 

  Indikador Atividade 5100145.0.6: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 
2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e 
outros recursos humanos realizados. 

1)30 
2) 100% 

5100146 Subsidiu ao lideranças comunitárias 

  # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 
2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. 

1) 564  
2) 73.51%  

5100150 Fundo Apoio Posto Administrativo 

  1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 
2) # de empregos locais para trabalho casual; 

1) 7  
2)3372 pessoas (135 
grupos em P.A. 7) 
empregados locais para 
trabalho casual; 

51002 Gestão Institucional [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado 

5100205 Planeamento, monitorização e estatísticas 

  1) # do plano de desenvolvimento municipal; 
2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. 

1) 10 
2) 9; 4; 3. 

510 # de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação  3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 69,7% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 50,5% (80 de contratos 
públicos assinados) 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Agostinho  

Gusmão 

Friday 14th of 

October 2022 

08:22:04 AM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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66. H4: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H4: Administração Municipal de 

Lautém 
4,056,049 11,000 698,498 4,765,547 3,095,605 64.9% 

392: Acesso à Justiça  19,008 - - 19,008 6,334 33.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,832,127 11,000 698,498 2,541,625 1,482,460 58.3% 

797: Agricultura 450,336 - - 450,336 360,631 80.1% 

798: Água e saneamento 151,708 - - 151,708 61,427 40.5% 

805: Saúde 194,392 - - 194,392 137,997 71.0% 

979: Educação e Formação 956,223 - - 956,223 872,780 91.3% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
101,484 - - 101,484 33,125 32.6% 

982: Turismo 25,968 - - 25,968 12,456 48.0% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
258,544 - - 258,544 80,141 31.0% 

026: Estradas e Pontes 66,259 - - 66,259 48,254 72.8% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H4: Administração Municipal de 

Lautém 
    40,000   194,160 234,160 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        194,160 194,160 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 
  Indikador Outcome 026.0.0.0.c:     

  Indikador Atividade 0260201.0.7: 
1) Quilómetros de estradas 
conservadas ou reparadas; 
2) # de pontes conservadas ou 
reparadas; 
3) Quilómetros de drenagem 
conservadas e reparadas. 

1) Por volta de 136.470 Km ho fiziku 
77.03% de estradas conservadas ou 
reparadas; 
2) 0 de pontes conservadas ou reparadas; 
3) 52 Quilómetros de drenagem 
conservadas e reparadas. 

Impaktu Positivo : Povo Municipio 
Lautem liu-liu ba Aldeia no Sucos nebe 
Projecto Estrada Rural aseso ba sira 
bele ona lori sira nia produtu local mai 
iha Mercadoria. 
Impaktu Negativo : Tamba Estrada 
Rurais balu nebe halo ona tama ba 
kategoria manutensaun periodika nia 
efecto kuandu tempu udan boot aseso 
ba comunidade ladun diak 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e 
emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.9:     
  Indikador Atividade 0281005.0.2: 

# Projecto a ser implementado 
Rezultadu: 
1. Progresu Fisiku Konstrusaun Moru 
Haleu Edeficio Administrasaun Municipio 
Lautem + Jardim atinji ona 57,44 % 

1. Projetus ida ne'e kria kampu de 
trabalho no iha rekoperasaun 
ekonomika ba trabalhadores sira 
2. Hakbi'it empresario lokal sira nivel 
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2. Progresu Fisiku Rehabilitasaun 
Residensia Administrador Municipio + 
Moru + Jardim atinji ona 50,68 % 

Municipio nebe sai hanesan parseiru 
Desenvolvimentu Governu nian liu2 iha 
nivel lokal 

392 Acesso à Justiça 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o 

direito de aceder à sua informação. 
  Indikador Outcome 392.0.3.0.9:     

  Indikador Atividade 3921705.0.7: 
1) # de declarações emitidas; 
2) % de declarações emitidas 
atempadamente (sem atrasos). 

1. 26 Identifikadu Propriedade Estado  
2. 19 kasos Mediasaun Disputa de Terras 
registrados 6 Rezolvidos 4 iha hela 
prosesu tamba kestaun distancia  
3. 72 disputa rai nebe registrado no atu 
submete ba komisaun de terras 
4. Kordena ba DSTPSCM hodi halo 1 
Notifikadu 
5. Defende rai estadu liu husi asaun penal 
arquivado no asaun sivil iha ministerio 
publico sei iha processo hein julgamento 

Komunidade bele hetan atendementu ba 
servisu ida ne'e ho diak hodi bele hetan 
direitu fatin no rai nebe diak hodi 
utiliza halo uma no produsaun 
agrikultura iha sira nia moris.  

797 Agricultura 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 
econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.c:     
  Indikador Atividade 7970602.0.7: 

% de terreno fértil cultivado. 
75 % de terreno fertil cultivado Komunidade sira bele aproveita rai 

bokur sira hodi kuda aihan lokal sira 
hodi asegura seguransa aihan iha 
familia no komunidade 

  Indikador Atividade 7970603.0.7: 
1) % de extensionistas ativos nos 
respetivos locais de trabalho; 
2) Hectares de terreno lavrado 
mediante mecanização agrícola. 

1. 88 % de extensionistas ativos nos 
respetivos locais de trabalho; 
2. 1140 Hectares de terreno lavrado 
mediante mecanização agrícola. 

1. Fo asistensia ba agrikultor sira hodi 
hatene oinsa halo produsaun ba aihan 
lokal sira hodi asegura seguransa aihan 
iha Municipio Laran 
2.Komunidade bele aproveita hodi kuda 
ai han no produto lokal atu konsumo no 
fa'an iha merkadu 

  Indikador Atividade 7970604.0.7: 
# de iniciativas agroindustriais. 

Fo ona kapasitasaun ba Grupo 3 kona ba 
promosaun inisiativa ba prosesamentu 
mina Tein no Mina Kompri ho kualidade 

Grupo sira bele halo produsaun Mina 
Kompri no Mina tein ho diak no tuir 
padraun saude nian no bele faan iha 
merkadu hodi aumenta rendimentu 
Grupo no bele sustenta ezistensia 
Grupo sira. 

798 Água e Saneamento 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 
  Indikador Outcome 798.0.2.0.d:     

  Indikador Atividade 7980303.0.7: 
# de arvores plantadas e bem 
tratadas 

100 arvores plantadas ( 33 %) Fontes Be'e matan aseguradu tamba iha 
ona protesaun lutu no mos ai horis nebe 
sei fo impaktu nebe diak. 

  Indikador Atividade 7980501.0.7: 
# de sistemas de abastecimento de 
água potável construídos, 
conservados ou reparados 

6 sistemas de Água : 
I. 3 sistema com Bomba e  
II. 3 sistema com Gravitação) foram 
reparados 

Komunidade hetan ona fornesementu 
Be'e mos nebe sufisiente hodi konsumu 
no bele halo produsaun hanesan kuda 
modo, hakiak ikan no seluk tan 

  Indikador Atividade 7980502.0.7: 
% de agregados familiares com 
acesso a àgua potável 

Total Populasaun 286 pessoas = 2,02 % 
iha area urbana no populasaun 3874 
pessoas = 4,5 % iha area rural asesu ona ba 
be'e mos. No to'o 30 de Setembro 
Populasaun 77,25 % asesu ona ba be'e mos 
iha Nivel Municipio (Rural no Urbana).  
Total agregadu familiares nebe asesu ona 
be'e mos hamutuk 6,52 % 

Garante funsionamentu sistema Bee 
eksistin hodi mantein no bele aumenta 
kuota porsentajen (75-78%) Populasaun 
ba asesu Bee to'o fim 2022. 
Komunidade bele asesu ba be'e mos 

805 Saúde 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 
  Indikador Outcome 805.0.1.0.a:     

  Indikador Atividade 8050201.0.7: 
1) Rácio Médico/população; 
2) Taxa de absentismo do pessoal 
de saúde; 
3) # de pessoal saúde participando 
em formação continua. 

Rezultadu: 
1) 1/2050 
2) 11 % 
3) 0 

1. Preense/atinje metas PENSS 2020-
2030  
2. komunidade hetan atendimentu lais 
3. Pessoal saude iha ona konhesimentu 
ba Dever nudar servidor povu 
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4. Pessoal saude preparadu hodi ezerse 
funsaun 

  Indikador Atividade 8050202.0.7: 
# de reclamações sobre falta de 
apoio logistico 

3 de reclamações sobre falta de apoio 
logistico 

Apoiu logistiku adekuadu hodi suporta 
atividades atendimentu saude ba 
komunidade 

  Indikador Atividade 8050601.0.7: 
1) Taxa de consulta per capita; 
2) % de ‘’stock out’’ de 
medicamentos e insumos médicos. 

1. 1.48 
2. 58.51% 

1. saude diak kontribui ba sosio-
ekonomia  
2. Antisipa Stockout Aimoruk husi 
SAMES-IP  
3. Husi OGE Municipio redus 0,76% 
husi 58,51% ba 57,75% 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 
idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.b:     

  Indikador Atividade 9790602.0.7: 
1) # de refeições fornecidas; 
2) % de alunos malnutridos. 

1) Fornece ona merenda escolar ba EPE ho 
total alunos 2381 pessoas ba 61 dias 
efetivos no fornecedor 39 pessoas no selu 
ona ba fulan Janeiro to'o Setembro 2022  
2) 20 % 

1. Absorve ona produto agricultura liu-
liu produtu lokal maibe provoka mos 
folin sasan sae,  
2. redusaun numero alunos 
malnutrisaun 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 
educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.c:     
  Indikador Atividade 9790102.0.7: 

1) # de refeições fornecidas; 
2) % de alunos do ensino básico 
malnutridos. 

1) Fornece ona merenda escolar ba EB ho 
total alunos 16,848 pessoas ba 62 dias 
efetivos no fornecedor 99 pessoas no selu 
ona ba fulan Janeiro to'o Setembro 2022 
2) 20 % 

1. Absorve ona produto agricultura liu-
liu produtu lokal maibe provoka mos 
folin sasan sae,  
2. redusaun numero alunos 
malnutrisaun 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 
secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 
ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.a:     

  Indikador Atividade 9790402.0.7: 
1) # de estabelecimentos de ensino 
com adequado rácio professor – 
aluno; 
2) Taxa de absentismo do pessoal 
docente e não docente; 
3) # de pessoal docente 
participando em formação 
continua. 

1. 30 Alunos cada professor  
2. Salariu vencimentu lao normal ba 
funcionariu Permanente 38 pessoas no ho 
orsamentu BS Selu ona docente EPE 
hamutuk 29 pessoas no Funcionariu 
kazuais SME 20 pessoas 

1. Bele Hasae kualidade edukasaun iha 
ensino 
2. Bele hasae rendementu no 
rekoperasaun ekonomika ba 
funcionarios sira 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 
assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 
possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 
cidadãos de Timor-Leste. 
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 
a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 
para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 
vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.b:     

  Indikador Atividade 9800102.0.7: 
# de serviços funerários fornecidos 
ao público 

1, Apoio Carro Funerario tula Mate isin 
hamutuk 146  
2, Mate Ruin hamutuk 13 
3, Apoio Caixaun ba familia matebian 
kbi'it laek hamutuk unidade a, Medidas 
Boot 15  
b, Medidas Naton -  
c, Medidas Kiik 

Bele ajuda komunidade kbi’it laek no 
komunidade ho rendimentu minimu  

982 Turismo 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 
destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indikador Outcome 982.0.0.0.b:     
  Indikador Atividade 9820201.0.7: 

1) # de licenças emitidas; 
2) # de fiscalizações efetuadas aos 
estabelecimentos de venda, às 

1) La bele emite lisensa tamba anivel 
Ministerio sei elabora Diploma Ministerial 
foun hodi define servisu ne'e kompete ba 
Nasional ka Munisipio  
2) 48 x (4x12) Fiskalisaun ba Emperezas 

1. Komunidade utiliza fasilidade sira 
tuir regras nebe iha (em termus de 
Higiene no Saudavel) 
2. Komunidade halo negosio ho 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO 

MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / 
INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

micro pequenas empresas e aos 
vendedores ambulantes. 

ki'I,Medio e vendedores Ambulantes iha 
Merkadu Munisipal kada 
tinan,Fiskalizasaun ba merkadu Posto 
Admnistrativo la bele halao tamba 
orsamento operasional no Transporte la iha 
atu fasilita funsionario SM-JMT iha 
Lautem  

situasaun nebe seguru, kondisaun nebe 
diak, adekuadu no orientadu 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.2.r:     
  Indikador Atividade 5100145.0.7: 

1) # de Sucos recebem verbas 
administrativas; 
2) % do plano de formação e 
reforço das capacidades dos líderes 
comunitários e outros recursos 
humanos realizados. 

1) 34 de Sucos recebem verbas 
administrativas; 
2) 0 % do plano de formação e reforço das 
capacidades dos líderes comunitários e 
outros recursos humanos realizados. 

iha rekuperasaun ekonomia iha familia 
no atendementu nebe diak no justu ba 
komunidade tomak iha suco laran 

  Indikador Atividade 5100146.0.7: 
1) # de Líderes Comunitários 
recebem subsídios; 
2) % das organizações 
comunitárias beneficiam dos 
incentivos. 

1) 622 de Líderes Comunitários recebem 
subsídios; 
2) 99,84 % das organizações comunitárias 
beneficiam dos incentivos. 

iha rekuperasaun ekonomia iha familia 
no atendementu nebe diak no justu ba 
komunidade tomak iha suco laran 

  Indikador Atividade 5100150.0.7: 
1) # de Postos Administrativos 
recebem verbas administrativas; 
2) # de empregos locais para 
trabalho casual; 

1) 5 de Postos Administrativos recebem 
verbas administrativas; 
2) 10 de empregos locais para trabalho 
casual; 

Iha atendementu nebe diak no hanesan 
ba ema hotu, no reforsa konfiansa 
instituisaun Governu ba Komunidade 
iha base 

 
# de relatórios de desempenho 
trimestral submetido a ANAPMA, 
e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, 
incluindo obrigações 

73,5% 
  

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

48,5% 

18 de contratos públicos assinados. 
1. Hakbiit empresario publiku sira nebe 
siedauk iha kapasidade finanseiro nebe 
natoon, liu husi kontratu nebe selebra 
hamutuk ho kompania, bele haforsa liu 
tan ezistensia kompania lokal sira iha 
Nivel Municipio  
2. Bele asegura sirkulasaun orsamentu 
iha rai laran liu-liu Municipio Lautem 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Wilson J. Caetano 

da Costa 

Saturday 15th of 

October 2022 

03:21:11 PM 

Liberata 

Nazianzeno 

Filomena dos 

Santos 

Saturday 15th of 

October 2022 

03:25:58 PM 

Domingos  Savio 

Saturday 15th of 

October 2022 

03:52:37 PM 
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67. H5: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H5: Administração Municipal de 

Liquiçá 
3,186,810 8,115 349,249 3,544,174 2,355,122 66.5% 

392: Acesso à Justiça  31,651 - - 31,651 9,705 30.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,407,769 8,115 349,249 1,765,133 1,017,657 57.7% 

797: Agricultura 263,950 - - 263,950 211,398 80.1% 

798: Água e saneamento 92,907 - - 92,907 47,023 50.6% 

805: Saúde 197,249 - - 197,249 150,210 76.2% 

979: Educação e Formação 733,209 - - 733,209 644,766 87.9% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
96,011 - - 96,011 40,801 42.5% 

982: Turismo 27,652 - - 27,652 19,901 72.0% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
270,173 - - 270,173 173,706 64.3% 

026: Estradas e Pontes 66,239 - - 66,239 39,957 60.3% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H5: Administração Municipal de 

Liquiçá 
    40,000   158,100 198,100 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        158,100 158,100 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indikador Outcome 026.0.0.0.d:     

  Indikador Atividade 0260201.0.8: 1) Quilómetros de estradas 

conservadas ou reparadas; 

2) # de pontes conservadas ou reparadas; 

3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas. 

1) 23  

2) 5 

3) 5 

grantia ba kualidade implementasaun 

ba obra 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e 

emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.a:     

  Indikador Atividade 0281005.0.a: 1. ) % Implementação do 

Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # 

de projetos implementados 

1) 79.91% 2) 3 Kria kampu de servisu ba Komunidade 

iha area implementasaun obra 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o 

direito de aceder à sua informação. 

  Indikador Outcome 392.0.3.0.a:     
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 3921704.0.8: 1) # de requerimentos 

recebidos e devolvidos; 

2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente 

(sem atrasos). 

1).2313 2). 

45% 

Grantia ba sidadaun hotu bele trata 

dokumentos tuir nececidades Sidadaun 

nian 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 

econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.d:     

  Indikador Atividade 7970601.0.8: 1) # de irrigações 

construídas, conservadas ou reparadas; 

2) % de irrigações em bom funcionamento. 

1) 5 irigasaun  

2) 70% 

persija hadia hodi nune,e fo beneficia 

ba ita nia natar nain sira hodi hasae 

produtu rai laran 

  Indikador Atividade 7970603.0.8: 1) % de extensionistas 

ativos nos respetivos locais de trabalho; 

2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola. 

1) 95%  

2) 1,500 

hasae konhecemento ba ita nia 

cidadaun sira nudar vida agrikultor nian 

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.e:     

  Indikador Atividade 7980502.0.8: % de agregados familiares 

com acesso a àgua potável 

75% grantia fornecemento be,e mos ba ema 

no uma kain hoto 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.b:     

  Indikador Atividade 8050201.0.8: 1) Rácio Médico/população; 

2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 

3) # de pessoal saúde participando em formação continua. 

1) 40  

2) 100%  

3) 100. 

atendemento ba ita nia cidadaun sira 

  Indikador Atividade 8050202.0.8: # de reclamações sobre falta 

de apoio logistico 

3 apoio ba actividades logistika 

  Indikador Atividade 8050401.0.8: # de intervenções na 

comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde 

1) 3 

2) 2 

fo atuasaun ba komunidades sobre 

moras sira 

  Indikador Atividade 8050501.0.8: 1) # de campanhas 

realizadas; 

2) # de ocorrência de surtos. 

1) 6 

2) 4servisu lao 

diak 

fo asistencia komunidade sira liu husi 

kampanha sira 

  Indikador Atividade 8050502.0.8: %Taxa de cobertura das 

vacinas 

73% vacinasaun ba bebe no labarik sira 

  Indikador Atividade 8050601.0.8: 1) Taxa de consulta per 

capita; 

2) % de ‘’stock out’’ de medicamentos e insumos médicos. 

1) 1,4  

2) 0,5% de 

‘’stock ou 

tratamento saude sidadaun sira nian 

  Indikador Atividade 8050701.0.8: % de famílias visitadas 

anualmente 

40% simu ita nia sidadun sira kada tinan 

  Indikador Atividade 8050702.0.8: # de encontros comunitários 

para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde 

na comunidade 

8 fo sai informsaun ba komunidadesira 

liu husi sorumutuk 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 

idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.c:     

  Indikador Atividade 9790601.0.8: 1) # de estabelecimentos de 

ensino pré-escolar em funcionamento; 

2) % de alunos com bom aproveitamento. 

1) 34 

2)100 % 

persija reforca infratrutura ba grantia 

proseso aprendisazen 

  Indikador Atividade 9790602.0.8: 1) # de refeições fornecidas; 

2) % de alunos malnutridos. 

1) 2099 ; 

2) 10% 

hamenus malnutrisaun ba labarik sira 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 

educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.d:     

  Indikador Atividade 9790101.0.8: 1) # de estabelecimentos de 

ensino básico em pleno funcionamento; 

2) Taxa de absentismo; 

3) Taxa de bom aproveitamento escolar. 

1) 67  

2) 5%  

3) 95% 

grantia proseso aprendisazen ho 

kualidade 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 

secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 

ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.b:     

  Indikador Atividade 9790401.0.8: # de reclamações sobre falta 

de apoio logistico 

1) 40  

2) 5%  

3) 15 

atendemento ba implementasaun 

actividades sira 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a 

introdução do Programa Nacional de Equivalência  

  Indikador Outcome 979.0.3.0.a:     

  Indikador Atividade 9790201.0.8: 1) # de centros comunitários 

em funcionamento como centros de ensino recorrente; 

2) # de adultos alfabetizados. 

1) 10  

2) 20 

hasae konhecemento sidaun hirak nebe 

lahatene le no hakaerek 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 

assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 

possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 

cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 

a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 

para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 

vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.c:     

  Indikador Atividade 9800102.0.8: # de serviços funerários 

fornecidos ao público 

111 apaoio ba ita nia populasaun sira nebe 

vuneravel 

  Indikador Atividade 9800103.0.8: # de fiscalizações efetuadas 0 grantia servisu publiko ho transfarancia 

510 

   

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.2.s:     

Indikador Atividade 5100109.2.6: # de inspeções e auditorias 

realizados 

5 prevensaun no mitigasaun ba hahalo 

sira kontra lei 

Indikador Atividade 5100145.0.8: 1) # de Sucos recebem 

verbas administrativas; 

2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos 

líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. 

1) 23  

2) 50% 

apoio servisu sira administrasaun lao ho 

efikasia e transparancia 

Indikador Atividade 5100146.0.8: 1) # de Líderes 

Comunitários recebem subsídios; 

2) % das organizações comunitárias beneficiam dos 

incentivos. 

1 ). 494 

Líderes 

comunitários e 

23 PAAS.  

2) 100 % 

rekohecemento ba sira nia 

kontribuisaun servisu ba atendemento 

publiko 

Indikador Atividade 5100150.0.8: 1) # de Postos 

Administrativos recebem verbas administrativas; 

2) # de empregos locais para trabalho casual; 

1) 3  

2) 17 

kria servisu ba ita nia joven sira 

Indikador Atividade 5100205.1.p: 1) # do plano de 

desenvolvimento municipal; 

2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios 

trimestrais/anual produzidos. 

1) 3  

2) 36 

grantia servisu publiko sira tuir nia 

orientasaun no matadalan 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 70,2%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 56,8% 12 contratos públicos assinados 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Fransisco  dos 

Santos  Pereira 

Saturday 15th of 

October 2022 

08:51:30 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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68. H6: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H6: Administração Municipal de 

Manufahi 
3,666,128 9,325 496,290 4,171,743 2,898,894 69.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,628,070 9,325 496,290 2,133,685 1,328,328 62.3% 

797: Agricultura 463,424 - - 463,424 347,834 75.1% 

798: Água e saneamento 141,831 - - 141,831 103,981 73.3% 

805: Saúde 310,815 - - 310,815 204,574 65.8% 

979: Educação e Formação 896,760 - - 896,760 741,876 82.7% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
101,676 - - 101,676 74,029 72.8% 

26: Estradas e Pontes 123,552 - - 123,552 98,272 79.5% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H6: Administração Municipal de 

Manufahi 
    40,000   172,740 212,740 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        172,740 172,740 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 
ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

26 Estradas e Pontes 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 
  Indikador Outcome 026.0.0.0.e:     
  Indikador Atividade 0260201.0.9: 1) 

Quilómetros de estradas conservadas ou 
reparadas; 
2) # de pontes conservadas ou reparadas; 
3) Quilómetros de drenagem conservadas e 
reparadas. 

pagamento salario dos Funcionarios das obras 
publicas, 21 pessoas composto por 18 homens 
e 3 mulheres ( 1 mulher temporario) com 
salrios de 9 meses e Para atender as 
necessidades nas Obras Publicas. 

atividades de pagamento 
oas funsionarios nas obras 
publicas exercem as 
funcoens com 
responsabilidade 

797 Agricultura 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 
econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.e:     
  Indikador Atividade 7970603.0.9: 1) % de 

extensionistas ativos nos respetivos locais 
de trabalho; 
2) Hectares de terreno lavrado mediante 
mecanização agrícola. 

1). $32,850 de operasionais foram pagos aos 
Extencionistas,Tratoristas,Tecniços 
Pekuaria,Teknicas Floresta e Plantas 
industriaias,Tecnico produçáo alimentar : 94 
pessoas ( M= 83 pessoas e F= 11 pessoas.  
2). Apoio para Demploto Sucos: 8 Unidades 
(0,1 ha / unid), que cada unidade custa se $ 
200.00 = $ 4.800. 
3).Apoio para Demploto Sentru Extensaun 
posto Alas, Same, Fatuberlio : 3 Unidades 
cada unidade custu $, 1.095 = $. 3.285 

Os extencionista exersem 
suas responsabilidades 
perante as necesidades das 
comunidade em nivel de 
sucos. nivel sucos 

798 Água e Saneamento 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 
  Indikador Outcome 798.0.2.0.f:     
  Indikador Atividade 7980301.0.9: # de 

jardins e parques populacionais 
construídos, conservados ou reparados. 

Aseguradas asa dezpezas ingnerentes ao 
funcionamento dos servocos da diresaun agua 
e saneamento em Municipio durante 3 mezes ( 
Julhu,Agostus e Setembro de 2022 

Com estes grupos de gestao 
de aguas que foi 
registradas,, pode fasilitar o 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 
ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

ben estar da popolacao 
neste Municipio. 

805 Saúde 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 
  Indikador Outcome 805.0.1.0.c:     
  Indikador Atividade 8050202.0.9: # de 

reclamações sobre falta de apoio logistico 
Asseguradas as despesas inerentes ao 
funsionamento dos servicos rutinas da direcao 
da saude Municipal de Manufahi durante nove 
(9) meses 

Ajudar servicos 
funsionamentos saude 
municipio para que pode 
atender todos os pacientes 

979 Educação e Formação 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 

educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 
  Indikador Outcome 979.0.1.0.e:     
  Indikador Atividade 9790102.0.9: 1) # de 

refeições fornecidas; 
2) % de alunos do ensino básico 
malnutridos. 

1) Concluído com o Total 13.052 Alunos nos 
13 EBC+54 EBF receberam merenda Escolar 
durante 88 dias efetivos. 2). 109 fornecedores 
receberam incentivos 
1.) Concluído com o Total 1.772 Alunos nos 
46 EPE receberam merenda Escolar durante 88 
dias efetivos.  
2 ). 46 fornecedores receberam incentivos. 

Ezecuta o orsamento 
bazeado pelo nueros dos 
alonos que tem tanto alunos 
de EBC, com alunos pre-
escolar. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 
secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 
ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.c:     
  Indikador Atividade 9790401.0.9: # de 

reclamações sobre falta de apoio logistico 
Asseguradas as despesas do funcionamento 
dos serviços rutinas da Direção da Educação 
Municipal de Manufahi durante Nove (9) 
meses. 

omprir e responsabiliza as 
despezas de 
funcionamentos dos 
servicos rutinas. 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 
assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 
possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 
cidadãos de Timor-Leste. 
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 
a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 
para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 
vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.d:     
  Indikador Atividade 9800102.0.9: 1) # de 

serviços funerários fornecidos ao público;  
2) # carro funerário comprado 

1) atendimentos carro funerario familias 
enlutadas 109 beneficiarios.e apoiu urnas para 
a familia vulnerabilidade com total 65 urnas 

Ja faslitar as familias 
vulnerabilidade que 
precisam de apoio 

510 
  
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 
Indikador Outcome 510.0.0.2.t:     
Indikador Atividade 5100145.0.9: 1) # de 
Sucos recebem verbas administrativas; 
2) % do plano de formação e reforço das 
capacidades dos líderes comunitários e 
outros recursos humanos realizados. 

1).. 29 sucos recebem Verbas Administrativas; 
2) 75% 

Os sucos recebem esta 
verbas para fazer as 
actividaes que exesten a 
nivel de sucos. 

# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de 
verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo 
obrigações 

70,1% 
  

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

71,7% 
  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Jose Antonio da 

Costa Braz 

Wednesday 12th 

of October 2022 

12:08:05 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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69. H7: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H7: Administração Municipal de 

Manatuto 
3,815,911 10,955 708,498 4,535,364 2,909,289 64.1% 

392: Acesso à Justiça  17,349 - (15,936) 1,413 1,410 99.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,804,893 10,955 708,498 2,524,346 1,432,690 56.8% 

797: Agricultura 341,498 - - 341,498 311,657 91.3% 

798: Água e saneamento 143,854 - - 143,854 113,567 78.9% 

805: Saúde 157,860 - 15,936 173,796 134,346 77.3% 

979: Educação e Formação 775,605 - - 775,605 602,867 77.7% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
102,001 - - 102,001 47,338 46.4% 

982: Turismo 50,942 - - 50,942 34,147 67.0% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
318,153 - - 318,153 153,658 48.3% 

026: Estradas e Pontes 103,756 - - 103,756 77,608 74.8% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H7: Administração Municipal de 

Manatuto 
    40,000   147,900 187,900 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        147,900 147,900 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indikador Outcome 026.0.0.0.f:     

  Indikador Atividade 0260201.0.a: 1) Quilómetros de 

estradas conservadas ou reparadas; 

2) # de pontes conservadas ou reparadas; 

3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas. 

(1). 23,45; (2) 3; (3) 15 Persija hadi'ia estrada rural sira atu 

nune'e komunidade bele transporta sira 

nia aihan ba merkado ne'ebe iha kapital 

Municipio, Posto no seluktan 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e 

emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.c:     

  Indikador Atividade 0281005.0.c: (1) 4; (2) 75 Sedauk finaliza nia pagamentu ba 

empreza ho razaun empreza sedauk 

finaliza obra refere 

392 Acesso à Justiça 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem 

mantidos e geridos 

  Indikador Outcome 392.0.2.0.c:     

  Indikador Atividade 3921507.0.a: 1) # de prédios 

rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 

2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do 

Estado regularizados. 

(1). 89; (2) 89% Identifika propiedade iha area urbanu 

hodi hatene propiedade estadu nian, 

ne'ebe okupante okupa atu hato'o ba 

Ministro da Justisa atu prosesa kontratu 

de arendementu 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 3921509.0.a: 1) % do cadastro 

municipal organizado; 

2) # de registos prediais organizados. 

(1) 89; (2) 89 falta de tranporte atu halo linha 

kordenasaun ho Nasional 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 

específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 

econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.f:     

  Indikador Atividade 7970603.0.a: 1) % de 

extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 

2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização 

agrícola. 

1)100 %  

2) No 1,288 

Ekstensionista sira aktivu servisu iha 

terenu liu-liu iha Sucu no Aldeia 

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.g:     

  Indikador Atividade 7980502.0.a: % de agregados 

familiares com acesso a àgua potável 

75% Limitasaun ba rekursus be matan nebe 

hodi fornese ba komunidade 

  Indikador Atividade 7980503.0.a: # de fontes de água 

potável e sistemas de abastecimento protegidas 

No. 113 limitasaun ba grupu GMF nebe sei 

halao protesaun ba be'e matan 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.d:     

  Indikador Atividade 8050502.0.a: Taxa de cobertura 

das vacinas 

72% Labarik sira hotu asesu ba vasinasaun 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 

idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.e:     

  Indikador Atividade 9790602.0.a: 1) # de refeições 

fornecidas; 

2) % de alunos malnutridos. 

1) No. 534 2) No. 141 

3) 30 % 

Merenda Escolar ba Estudante Pre-

Escolar 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 

educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.f:     

  Indikador Atividade 9790102.0.a: 1) # de refeições 

fornecidas; 

2) % de alunos do ensino básico malnutridos. 

1) No. 11.234 2) No. 

141 

3) 30% 

Fornesementu merenda Escolar ba 

Ensino Basico 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 

secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 

ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.d:     

  Indikador Atividade 9790401.0.a: # de reclamações 

sobre falta de apoio logistico 

No. 14,484 Falta de logistik ma prosesu 

aprendigiagem 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a 

introdução do Programa Nacional de Equivalência  

  Indikador Outcome 979.0.3.0.c:     

  Indikador Atividade 9790201.0.a: 1) # de centros 

comunitários em funcionamento como centros de 

ensino recorrente; 

2) # de adultos alfabetizados. 

(1) 18; (2) 180 Persija halo monitorizasaun ba 

atividades alfabetizasaun 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 

assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 

possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 

cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 

a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 

para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 

vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.e:     
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 

MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 9800102.0.a: # de serviços 

funerários fornecidos ao público 

No. 30 Fornesementu kaisaun no kareta 

funerario ba familia kbit laek 

982 Turismo 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indikador Outcome 982.0.0.0.e:     

  Indikador Atividade 9820201.0.a: 1) # de licenças 

emitidas; 

2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos 

de venda, às micro pequenas empresas e aos 

vendedores ambulantes. 

(1). 5; (2) 6 Hala'o fiskalizasaun ba konsumidores 

ambulantes iha Municipio Manatuto 

510 

  

  

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.2.u:     

Indikador Atividade 5100145.0.a: 1) # de Sucos 

recebem verbas administrativas; 

2) % do plano de formação e reforço das capacidades 

dos líderes comunitários e outros recursos humanos 

realizados. 

1) 31  

2) 0% 

Pagamentu ba subsidio operasional 

Sucu 

Indikador Atividade 5100146.0.a: 1) # de Líderes 

Comunitários recebem subsídios; 

2) % das organizações comunitárias beneficiam dos 

incentivos. 

1) 464  

2) 100% 

Pagamento ba Insentivo Sucu 

Indikador Atividade 5100150.0.a: 1) # de Postos 

Administrativos recebem verbas administrativas; 

2) # de empregos locais para trabalho casual; 

(1). 6; (2). 2,040 Hodi Pagamentu ba programa PMOPA 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 67,5%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 63,8%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Carlos  do Rosario  

Cabral 

Monday 17th of 

October 2022 

12:26:47 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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70. H8: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE  

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

H8: Administração Municipal de 

Viqueque 
4,005,625 10,530 645,207 4,661,362 2,848,421 61.1% 

366: Segurança Nacional 30,636 - - 30,636 - 0.0% 

392: Acesso à Justiça  26,236 - - 26,236 1,810 6.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,938,975 10,530 645,207 2,594,712 1,453,426 56.0% 

797: Agricultura 453,853 - - 453,853 291,016 64.1% 

798: Água e saneamento 91,025 - - 91,025 33,160 36.4% 

805: Saúde 310,415 - - 310,415 183,183 59.0% 

979: Educação e Formação 732,022 - - 732,022 608,104 83.1% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
86,736 - - 86,736 40,915 47.2% 

982: Turismo 28,136 - - 28,136 3,175 11.3% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
258,568 - - 258,568 206,467 79.9% 

026: Estradas e Pontes 49,023 - - 49,023 27,166 55.4% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

H8: Administração Municipal de 

Viqueque 
    40,000   267,840 307,840 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        267,840 267,840 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

026 Estradas e Pontes 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de 

acordo com os padrões internacionais ate 2020 

  Indikador Outcome 026.0.0.0.g:     

  Indikador Atividade 0260201.0.b: 1) 

Quilómetros de estradas conservadas ou 

reparadas; 

2) # de pontes conservadas ou reparadas; 

3) Quilómetros de drenagem 

conservadas e reparadas. 

1) Projeto Estrada rural finalija ona 

47,80 km, no Projeto lao hela 12, 8 

km, nomos Estada Municipal hamutuk 

15,4 km 2) Monitorijasaun Pontes 

menus husi 10m hamutuk 157 pontes 

Finaliza ona hamutuk 61 pontes (kiik 

1m-2,4m = 54 ho ponte boot 6m - 10m 

= 7) 3) Conservasaun Drenagem tuir 

Plano 40 Km ate setembro 2022 

finaliza ona 34km Drenagem 

Rejultado esperado, comunidade suco 

uaimori ho liaruca bele asuso ona ba 

Estrada Rural, nebe fo efeto pozitivo 

ba asesmento mercado; sitiu turismu; 

Saude; Educasaun; eletricidade ho 

bee mos; no igreja uaimori konsege 

inagura 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e 

emprego nas zonas rurais de Timor-Leste 

  Indikador Outcome 028.0.5.0.d:     
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 0281005.0.d: 1) 

%Implementação do Plano de 

Desenvolvimento Integrado Municipal 

(PDIM), 2) # de projetos implementados 

Rehabilitação jardim Municipal atinzi 

93% 2) Construção Moru 

Administração Municipal atinzi 82% 

1. Projetu jardin Municipio Viqueque 

progresu fiziku actual atinzi 93% 

Ø Jardim ne fo ona imagem hodi 

reprejenta Cidade Viqueque 

Ø Bele utilija mos ba programa seluk 

hanesan fatin divertimento Publico 

2. Projetu moru haleu Administrasaun 

Municipal progresu fiziku actual 

atinzi 82% 

o ho projetu ne’e bele proteze ona 

Edeficio Administrasaun Municipio  

366 Segurança Nacional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a 

proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada 

  Indikador Outcome 366.0.0.0.d:     

  Indikador Atividade 3661102.0.b: # de 

fiscalizações e identificações efetuadas 

total familias afetados dezastre 

naturais iha 29-30 de junho 784 

familias simu ona apoio emergencias, 

uma nebe merese hetan apoio 

rekoperasaun hamutuk 75 familias iha 

ona prosesso rekoperasaun 

total familia afetado konsege simu 

apoio emergencia 

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.h:     

  Indikador Atividade 7980503.0.b: # de 

fontes de água potável e sistemas de 

abastecimento protegidas 

Total 111 sistemas de abastecimento 

protegidas funciona e nao funciona 15, 

durante fulan tolu nia laran hadia no 

conserva tan bee matan foun 4,(115) 

no halo manutensaun ba sistema nao 

funciona 3, husi total 15 nebe iha (nao 

funciona hela 12) 

comudade iha tempo naton hodi buka 

moris duke gasta hodi buka no kuru 

bee 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 

todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.e:     

  Indikador Atividade 8050201.0.b: 1) 

Rácio Médico/população; 

2) Taxa de absentismo do pessoal de 

saúde; 

3) # de pessoal saúde participando em 

formação continua. 

1. 1/2875 Rácio Médico/população; 2. 

100% Taxa de absentismo do pessoal 

de saúde; 3. 82 de pessoal saúde 

participando em formação continua. 

rejultado hatudu katak medico 1 

atende ona pasiente 2,875 durante 

fulan 9 

  Indikador Atividade 8050401.0.b: # de 

intervenções na comunidade para 

diminuir ou prevenir riscos de saúde 

17.177 intervenções na comunidade 

para diminuir ou prevenir riscos de 

saúde 

maioria populasaun contribui ba 

prevene risco 

  Indikador Atividade 8050502.0.b: Taxa 

de cobertura das vacinas 

102,9 % Taxa de Kobertura das 

vacinas 2nd Dose PFizer 

Maioria populasaun contribui ba 

vainasaun 2nd Dose PFizer 

  Indikador Atividade 8050701.0.b: % de 

famílias visitadas anualmente 

39,1 % de famílias visitadas familia balun konsege hetan visitas 

husi pessoal saude, 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 

idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.f:     

  Indikador Atividade 9790601.0.b: 1) # 

de estabelecimentos de ensino pré-

escolar em funcionamento; 

2) % de alunos com bom 

aproveitamento. 

1) 1, 632 /50 dias de estabelecimentos 

de ensino básico em pleno 

funcionamento; 

2) 60%Taxa de absentismo; 

3)65% Taxa de bom aproveitamento 

escolar. 

alunos pre escola 1,632 aproveita ona 

merenda escolar 50 dias 

  Indikador Atividade 9790602.0.b: 1) # 

de refeições fornecidas; 

2) % de alunos malnutridos. 

1) 28 /3 meses de refeições fornecidas; 

2)50 % de alunos do ensino básico 

malnutridos. 

fornesedor nain 28 simu ona salario 

fulan 3 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 

encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 

assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 

possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 

cidadãos de Timor-Leste. 

2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 

a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 

para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 

vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.f:     

  Indikador Atividade 9800102.0.b: # de 

serviços funerários fornecidos ao público 

255 de serviços funerários fornecidos 

ao público, kaixao produzidos total 43 

unidades, (bebe=9)Mediu90-120m=14, 

150-200cm=20 ) fornese ona 12 ba 

familia vulnerable 

Maioria populasaun hetan 

atendemento diak husi carro funerario 

982 Turismo 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 

  Indikador Outcome 982.0.0.0.f:     

  Indikador Atividade 9820201.0.b: 1) # 

de licenças emitidas; 

2) # de fiscalizações efetuadas aos 

estabelecimentos de venda, às micro 

pequenas empresas e aos vendedores 

ambulantes. 

Licenciamentu Publicidade recolha 

taxa hamutuk $.1,657 ba cofre 

Municipio Viqueque 

Municipio Viqueque iha ona receitas 

hamutuk $ 1,657 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
63,8% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
54,7% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Marcos   Rangel 

Wednesday 19th 

of October 2022 

02:54:49 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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71. I1: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA (SNI) 

 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I1: Serviço Nacional de 

Inteligência (SNI) 
1,406,500 - 109,420 1,515,920 1,049,598 69.2% 

366: Segurança Nacional 860,291 - 109,420 969,711 743,914 76.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
546,209 - - 546,209 305,684 56.0% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório. 
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72. I2: INSPEÇÃO GERAL DO ESTADO (IGE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I2: Inspeção-Geral do Estado 932,054 - - 932,054 447,338 48.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
932,054 - - 932,054 447,338 48.0% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

510 

  

  

  

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.1.w: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo 

Indikador Atividade 5100163.0.0: 1) N.º 

de inspeções realizadas;  

2) N.º de investigações realizadas;  

3 ) N.º de relatórios com recomendações 

produzidos 

9 Finaliza ona relatoriu final kona-ba Inspesaun no 

Investigasaun hamutuk sia (9) no rekomendasaun sira, hahu 

Janeiru to Setembru 2022. elatoriu refere haruka ona ba SE. 

Primeiru Ministru no Ministerio no Instituisaun sira ne'ebe 

maka IJE halao Inspesaun no Investigasaun. redus 

iregularidade, mal administrasaun no deficiências ba 

utilizasaun rekursu estadu. 

Indikador Atividade 5100164.0.0:  

1) Número de participantes em 

Disseminação papel da IGE;  

2) % atividades operacionais da 

administração pública reduzidas de 

irregularidades, deficiências, mal 

administração e fraude 

459 Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: 

Atividade ne'e alkansa nia resultadu maka hanesan 

konesimentu funsionariu sira nian kona-ba papel IJE no 

kontrolu internu hodi redus iregularidade, mal 

administrasaun no deficiências ba utilizasaun rekursu estadu. 

Disemnianasun kona-ba papel IJE nian ba funsionarius 

publikus iha nivel munisipial hamutuk 459 kompostu husi 

(Mane 346 no Feto 113) husi postu administrativu; Laleia, 

Railaco, Lautem, Liquica, Venilale, Hato-Lia no postu 

administrativuTuriscai.  

Indikador Atividade 5100189.0.0: 

Relatórios de auditoria concluidas 

incluindo recomendações 

5 Finaliza ona relatoriu final kona-ba Auditoria hamutuk lima 

(5) no rekomendasaun sira, hahu Janeiru to Setembru 2022. 

elatoriu refere haruka ona ba SE. Primeiru Ministru no 

Ministerio no Instituisaun sira ne'ebe maka IJE halao 

auditoria. redus iregularidade, mal administrasaun no 

deficiências ba utilizasaun rekursu estadu. 

Indikador Atividade 5100206.1.a: 1) N.º 

de recrutamentos realizados; 

2) N.º de funcionários avaliados 

48 Total funsionarius publikus 48 kompostu husi M=33 no 

F=15, kargu diresaun Chefia nain 8 inkluidu Inspetor Jeral 

Estadu, ne'ebe hetan benefisia husi salario no vensimentu 

hodi apoiu ba atividade administrativu, Inspesaun, Auditoria 

no investigas ba iha nivel Nasional no Munisipiu sira. 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
52,6% 

  

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
45,0% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Marcelo  Xavier  

Nunes 

Thursday 13th of 

October 2022 

05:43:25 PM 

Alberto  Carvalho 

dos  Santos 

Thursday 13th of 

October 2022 

05:45:17 PM 

Alberto  Carvalho 

dos  Santos 

Thursday 13th of 

October 2022 

05:50:11 PM 
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73. I3: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INAP) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I3: Instituto Nacional da 

Administração Pública   
1,028,885 - - 1,028,885 464,342 45.1% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,028,885 - - 1,028,885 464,342 45.1% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

51050 Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51050.0.0:  

A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos 

  Indikador Output 51050.0.0.0.0: Número de funcionários públicos que recebem treinamento 

5105001 Ensino não gradual 

  Indikador Atividade 5105001.0.0: Número de 

servidores públicos participam dos cursos de 

capacitação técnica 

555 

5105002 Ensino académico 

  Indikador Atividade 5105002.0.0: Numero de 

funcionários do INAP e funcionários públicos em geral 

cobertos por bolsas de estudo, cursos de ensino 

superior e mestrado 

36 

5105003 Pesquisa e desenvolvimento da administração pública 

  Indikador Atividade 5105003.0.0: Número de relatório 

sobre pesquisa ativa e sistemática e desenvolvimento 

da administração pública 

0 

 
# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 49,7% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 31,9% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Lorenca  Olandina 

da  Silva 

Friday 14th of 

October 2022 

05:43:40 PM 

Lorenca  Olandina 

da  Silva 

Friday 14th of 

October 2022 

06:28:26 PM 

Agostinho  

Letencio de  Deus 

Monday 17th of 

October 2022 

04:28:25 PM 
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74. I4: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÚRO (AM ATAÚRO) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I4: Municipal of Ataúro 2,574,860 4,510 - 2,579,370 341,875 13.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,030,800 4,510 - 2,035,310 168,967 8.3% 

797: Agricultura 36,928 - - 36,928 6,000 16.2% 

798: Água e saneamento 42,736 - - 42,736 3,150 7.4% 

805: Saúde 58,304 - - 58,304 10,645 18.3% 

979: Educação e Formação 195,570 - - 195,570 146,863 75.1% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
120,154 - - 120,154 1,250 1.0% 

982: Turismo 30,380 - - 30,380 5,000 16.5% 

026: Estradas e Pontes 59,988 - - 59,988 - 0.0% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

I4: Município de Ataúro     40,000   26,760 66,760 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
        26,760 26,760 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
    40,000     40,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 
específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a 
decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.h:   

79704 Pecuária [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79704.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79704.0.0.0.c:   

7970403 Vacinação animal 

  Indikador Atividade 7970403.0.c: Percentagem de cobertura de vacinação animal. n.d 

79706 Extensão Agricola [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output 

  Indikador Output 79706.0.0.0.c:   

7970602 Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas 

  Indikador Atividade 7970602.0.c: Percentagem de terrenos baldios férteis cultivado. n.d 

7970603 Coordenação das atividades de extensão e mecanização agricola 

  Indikador Atividade 7970603.0.c: 1) Percentagem de extensionistas ativos nos 
respetivos locais de trabalho;  
2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agricola. 

100% 

798 Água e Saneamento 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 202 

 

# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com 
acesso à água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.i:   

79804 Saneamento [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output 

  Indikador Output 79804.0.0.0.c:   

7980402 Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos 

  Indikador Atividade 7980402.0.c: Percentagem de residuos solidos urbanos recolhidos 
e tratados. 

50% 

7980403 Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares 

  Indikador Atividade 7980403.0.c: Percentagem de espaços públicos do municipio 
limpos 

50% 

79805 Abastecimento de Água Potável [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output 

  Indikador Output 79805.0.0.0.c:   

7980501 Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável 

  Indikador Atividade 7980501.0.c: Quantidade de sistemas de abastecimento de água 
potável construidos, conservados ou reparados  

2 

7980502 Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável 

  Indikador Atividade 7980502.0.c: Percentagem de agregados familiares com acesso a 
àgua potável 

49% 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 
todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.f:   

80502 Administração e Apoio Logístico [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80502.0.0.0.c:   

8050201 Gestão do pessoal de saúde 

  Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Racio Médico/população;  
2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde;  
3) Pessoal saúde que participa em acoes de formação continua, em quantidade 

6 medico/11,927 

80507 Saúde na Familia [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE 

  Indikador Output 80507.0.0.0.c:   

8050701 Realização dos cuidados primários de saúde a nivél do agregado familiar 

  Indikador Atividade 8050701.0.c: Percentagem de familias visitadas anualmente 51% 

8050702 Participação comunitária nas ações de promoção de saúde 

  Indikador Atividade 8050702.0.c: Número de encontros comunitários para a 
promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade 

n.d 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre 
as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.g:   

97906 Ensino Pré-Escolar [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97906.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97906.0.0.0.c:   

9790601 Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nivel pré-escolar 

  Indikador Atividade 9790601.0.c: 1) Número de estabelecimentos de ensino pré-
escolar em funcionamento;  
2) Percentagem de alunos com bom aproveitamento 

11 e 11 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 
secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 
ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.f:   

97902 Ensino Recorrente [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 97902.0.0.0.c:   

9790201 Realização da alfabetização dos adultos 

  Indikador Atividade 9790201.0.c: 1) Número de centros comunitários em 
funcionamento como centros de ensino recorrente;  
2) Total de adultos alfabetizados. 

5 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que 
se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 
assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para 
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# PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR RESULTADO (9 MESES) 

que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os 
outros cidadãos de Timor-Leste. 
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade 
com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação 
transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar 
o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.g:   

98001 Ação Social [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE 

  Indikador Output 98001.0.0.0.c:   

9800102 Realização do serviço funerário público 

  Indikador Atividade 9800102.0.c: Número de serviços funerários prestados ao publico 100% 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.2.x:   

5100145 Reforçar o funcionamento das administração suco 

  Indikador Atividade 5100145.0.c: 1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas 
a despesas de administração,  
2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro 
pessoal de apoio a administracao capacitados. 

5 

5100146 Subsidiu ao lideranças comunitárias 

  Indikador Atividade 5100146.0.c: 1) Número de Lideres Comunitários que recebem 
subsidios,  
2) Percentagem de organizações comunitárias e da sociedade civil beneficiárias de 
incentivos. 

49 e 5 

 
# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação  2 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 29,7% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 3,9% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Manecas da 

Conceicao Soares 

Friday 14th of 

October 2022 

12:32:17 PM 

Manecas da 

Conceicao Soares 

Monday 17th of 

October 2022 

09:41:04 AM 

Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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75. I5: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES (CNE) 

 

Dotação e Despesas por Programas 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I5: Comissão Nacional de Eleições  8,558,935 - 3,862,649 12,421,584 9,131,982 73.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
8,558,935 - 3,862,649 12,421,584 9,131,982 73.5% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

I5: Comissão Nacional de Eleições 48,369 481,360       529,729 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
48,369 481,360       529,729 

 

Observações 

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório. 
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76. I6: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS 

MARÍTIMAS (CPDDFM) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I6: Conselho Para a Delimitação 

Definitiva das Fronteiras 

Marítimas 

980,725 - - 980,725 651,421 66.4% 

152: Estabelecer o Gabinete das 

Fronteiras Marítimas como um 

Centro de Excelência sobre 

Fronteiras Marítimas e jurisdição 

marítima de Timor-Leste - Economia 

Azul 

144,000 - - 144,000 74,551 51.8% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
391,521 - - 391,521 285,481 72.9% 

30: Assegurar Fronteiras Terrestres e 

Marítimas permanentes com a 

Indonésia 

445,204 - - 445,204 291,389 65.5% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

030 Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 030.0.0 : Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia 
concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado 
entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase 
avançada 

  Indikador Outcome 030.0.0.0.0: 1. 
Negociações concluídas 
relativamente às fronteiras 
terrestres e assinatura de um 
acordo entre os dois países; 2. 
Progresso e/ou conclusão das 
negociações de fronteiras marítimas 
permanentes com a Indonésia. 

No primeiro trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e 
confidenciais da equipa de negociações e Conselho Sénior, com vista à 
retoma das negociações de fronteiras terrestres e marítimas com a 
Indonésia para o ano corrente. 
No segundo trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e 
confidenciais com a equipa jurídica de negociações e Conselho Sénior, 
para atualização de informação e definição de estratégias para 
progredir nas negociações de fronteiras terrestres e marítimas. 
No terceiro trimestre realizaram-se reuniões de alto nível com a 
Ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia e com o Ministro 
Coordenador dos Assuntos Legais, de Política e de Segurança, em 
Jacarta. Estas reuniões tiveram como objetivo aprofundar o diálogo com 
a Indonésia para progredir nas negociações de fronteiras terrestres e 
marítimas. 

3001 Assegurar fronteiras terrestres permanentes com a Indonésia [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 03001.0.0: Estratégias definidas de acordo com o interesse nacional e em 
conformidade com a componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões 
estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais, e número de reuniões de 
negociação com a Indonésia; Programa de socialização definido, ações de socialização realizadas e população 
timorense e indonésia socializadas sobre as fronteiras terrestres permanentes. 

  Indikador Output 03001.0.0.0.0: 
Negociações concluídas 
relativamente às fronteiras terrestres 
e assinatura de um acordo entre os 
dois países. 

No primeiro trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e 
confidenciais da equipa de negociações e Conselho Sénior, com vista à 
retoma das negociações de fronteiras terrestres e marítimas com a Indonésia 
para o ano corrente. 
No segundo trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e 
confidenciais com a equipa jurídica de negociações e Conselho Sénior, para 
atualização de informação e definição de estratégias para progredir nas 
negociações de fronteiras terrestres e marítimas. 
No terceiro trimestre realizaram-se reuniões de alto nível com a Ministra 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

dos Negócios Estrangeiros da Indonésia e com o Ministro Coordenador dos 
Assuntos Legais, de Política e de Segurança, em Jacarta. Estas reuniões 
tiveram como objetivo aprofundar o diálogo com a Indonésia para progredir 
nas negociações de fronteiras terrestres e marítimas. 

300101 Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, visitas ao terreno, e manutenção e 
sistematização do arquivo 

  Indikador Atividade 0300101.0.0: 1. 
Estratégia de negociação atualizada; 
2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. 
Documentos de apoio técnicos, 
políticos e jurídicos) produzidos; 4. 
Número de documentos estratégicos 
produzidos 

. Produção de documentos estratégicos e técnicos e revisão de todo o 
processo de fronteiras terrestres para a preparação de reuniões da equipa 
de negociações (incluindo o Conselho Sénior) que tiveram lugar em Lisboa, 
entre os dias 1 e 4 de fevereiro de 2022, e em Londres, a 25 de junho de 
2022.  
. Produção de documentos e mapas estratégicos com vista à realização das 
reuniões em Jacarta, que decorreram entre os dias 3 e 8 de setembro. 

300102 Coordenação intersetorial com os organismos relevantes, incluindo a aprovação do esboço de Tratado de Fronteira 
Terrestres 

  Indikador Atividade 0300102.0.0: 1. 
Coordenação intersectorial 
assegurada, sempre que assim se 
justifique; 2. Discussão e aprovação 
em Conselho de Ministros do Tratado 
de Fronteira Terrestre 

N/A 

300103 Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações (confidenciais) 

  Indikador Atividade 0300103.0.0: 
Número de reuniões internas 
realizadas (semanais e/ou mensais) 
com os técnicos, conselheiros e 
decisores-chave 

. Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a 
equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Lisboa, entre 
os dias 1 e 4 de fevereiro de 2022. Nesta reunião para além de uma revisão 
de todo o processo até à data, foram consideradas as estratégias para a 
retoma de negociações de fronteiras terrestres o mais brevemente possível. 
. Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a 
equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Londres, no 
dia 25 de junho de 2022. Nesta reunião para além de uma revisão de todo o 
processo até à data, foram consideradas as estratégias para resolver os 
segmentos pendentes e pressionar a Indonésia a finalizar o processo de 
delimitação de fronteiras terrestres. 
. Realização de reuniões estratégicas confidenciais sobre as negociações 
com a Indonésia, em Jacarta, entre os dias 3 e 8 de setembro. Estas reuniões 
preparatórias incluiram a preparação de documentos e afinação de 
estratégias para apresentar e partilhar com as entidades Indonésias 
responsáveis pela negociação de fronteiras terrestres. 

300104 Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível 

  Indikador Atividade 0300104.0.0: 1. 
Número de reuniões bilaterais 
técnicas realizadas; 2. Número de 
reuniões bilaterais de alto nível 
realizadas 

. Realização de uma reunião bilateral, a 4 de abril de 2022, em Jacarta, 
entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de 
Timor-Leste e o Embaixador Abdul Kadir Jailani da Indonésia, e respetivas 
delegações. Nesta reunião, foram discutidas as soluções possíveis para 
resolver um dos segmentos de fronteira que se encontra pendente. 
. Realização de uma reunião bilateral, a 8 de setembro de 2022, em Jacarta, 
entre o Chefe de Equipa de Negociações, acompanhado pelo Chefe da 
Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste, e 
uma pequena delegação, com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, S. Exa. 
Retno Marsudi, e com o Ministro Coordenador dos Assuntos Legais, Política 
e de Segurança, S. Exa. Mahfud MD, para procurar entendimentos e 
prosseguir com as negociações de fronteiras terrestres com a Indonésia. 
. Realização de uma reunião técnica, a 21 de setembro de 2022, em Díli, 
entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de 
Timor-Leste, Embaixador Roberto Soares, e o Embaixador da Indonésia, S. 
Exa. Okto Dorinus, para dar seguimento às reuniões realizadas em Jacarta 
nesse mesmo mês. 

300105 Definição do programa de sensibilização das comunidades locais e sua implementação 

  Indikador Atividade 0300105.0.0: 1. 
Programa de sensibilização 
produzido e aprovado; 2. Número de 
encontros/reuniões/ações de 
sensibilização realizados 

N/A 

3002 Assegurar fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 03002.0.0: Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as 
suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas 
realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia. 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

  Indikador Output 03002.0.0.0.0: 
Progresso e/ou conclusão das 
negociações de fronteiras marítimas 
permanentes com a Indonésia. 

. No primeiro trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e 
confidenciais da equipa de negociações e Conselho Sénior, com vista a 
reeiniciar as discussões e reuniões exploratórias sobre as fronteiras 
marítimas com a Indonésia. 
. No segundo trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e 
confidenciais da equipa de negociações e Conselho Sénior, com vista a 
reeiniciar o quanto antes as discussões e reuniões exploratórias sobre as 
fronteiras marítimas com a Indonésia. 
. No terceiro trimestre o Chefe da Equipa de Negociações deslocou-se a 
Jacarta para ter reuniões de alto nível com a Ministra dos Negócios 
Estrangeiros, S. Exa. Retno Marsudi, e com o Ministro Coordenador dos 
Assuntos Legais, Política e de Segurança, S. Exa. Mahfud MD, para 
procurar entendimentos e prosseguir com as negociações de fronteiras 
marítimas com a Indonésia. Esta reunião teve lugar a 8 de setembro. 

300201 Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, e manutenção e sistematização do 
arquivo 

  Indikador Atividade 0300201.0.0: 1. 
Estratégia de negociação atualizada; 
2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. 
Documentos de apoio (técnicos, 
políticos e jurídicos) produzidos; 4. 
Número de documentos estratégicos 
produzidos 

. Produção de documentos estratégicos e técnicos e revisão de todo o 
processo de fronteiras marítimas para a preparação de reuniões da equipa 
de negociações que tiveram lugar em Lisboa, entre os dias 1 e 4 de fevereiro 
de 2022; e em Londres, a 25 de junho. 
. Produção de documentos e mapas estratégicos com vista à realização das 
reuniões em Jacarta, que decorreram entre os dias 3 e 8 de setembro. 

300202 Coordenação intersetorial com os organismos relevantes 

  Indikador Atividade 0300202.0.0: 1. 
Número de reuniões intersectoriais 
realizadas; 2. Número de solicitações 
às linhas ministeriais (dados e 
informações técnicas 

N/A 

300203 Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações 

  Indikador Atividade 0300203.0.0: 
Número de reuniões internas 
realizadas (semanais e/ou mensais) 
com os técnicos, conselheiros e 
decisores-chave 

. Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a 
equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Lisboa, entre 
os dias 1 e 4 de fevereiro de 2022. Nesta reunião para além de uma revisão 
de todo o processo até à data, foram consideradas as estratégias para voltar 
a discutir as fronteiras marítimas e realizar reuniões exploratórias com a 
Indonésia o mais brevemente possível. 
. Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a 
equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Londres, a 25 
de junho de 2022. Nesta reunião para além de uma revisão de todo o 
processo até à data, foram consideradas as estratégias para que a Indonésia 
se volte a sentar na mesa de reuniões exploratórias o mais brevemente 
possível. 
. Realização de reuniões estratégicas confidenciais sobre as negociações 
com a Indonésia, em Jacarta, entre os dias 3 e 8 de setembro. Estas reuniões 
preparatórias, incluiram a preparação de documentos e afinação de 
estratégias para apresentar e partilhar com as entidades Indonésias 
responsáveis pela negociação de fronteiras marítimas. 

300204 Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível 

  Indikador Atividade 0300204.0.0: 1. 
Número de reuniões bilaterais 
técnicas realizadas; 2. Número de 
reuniões bilaterais de alto nível 
realizadas; 3. Nível de progresso das 
negociações 

. Realização de uma reunião bilateral, a 8 de setembro de 2022, em Jacarta, 
entre o Chefe de Equipa de Negociações, acompanhado pelo Chefe da 
Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste, e 
uma pequena delegação, com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, S. Exa. 
Retno Marsudi, e com o Ministro Coordenador dos Assuntos Legais, Política 
e de Segurança, S. Exa. Mahfud MD, para procurar entendimentos e 
prosseguir com as negociações de fronteiras marítimas com a Indonésia. 
. Realização de uma reunião técnica, a 21 de setembro de 2022, em Díli, 
entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de 
Timor-Leste, Embaixador Roberto Soares, e o Embaixador da Indonésia, S. 
Exa. Okto Dorinus, para dar seguimento às reuniões realizadas em Jacarta 
nesse mesmo mês. 

152 Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas 
e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul  

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 152.0.0 : Biblioteca digital sobre fronteiras de Timor-Leste criada e 
acessível ao público nacional e internacional. Promoção contínua de conhecimentos sobre as negociações de 
fronteiras e divulgação generalizada de temas relevantes à Missão do Conselho para a Delimitação Definitiva 
de Fronteiras Marítimas/Gabinete das Fronteiras Marítimas  
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

  Indikador Outcome 152.0.0.0.0: 1. 
Número de documentos 
armazenados nas bases de dados 
eletrónicas; 2. Resposta atempada a 
todas as questões ad hoc levantadas 
pelos principais decisores do país, 
incluindo os órgãos do Estado e 
órgãos não-governamentais; 3. 
Quantidade e qualidade do material 
disponibilizado às partes 
interessadas; 4. Número de sessões 
de esclarecimento prestadas. 

O Portal do GFM e as redes sociais continuaram a ser atualizadas. 
Continuou-se a analisar documentos com vista à sua inserção no SBDA. 
Iniciou-se o desenvolvimento de uma Biblioteca Digital com recursos 
relacionados com o Oceano e a Economia Azul. 

15204 Estabelecimento de uma biblioteca digital e base de dados sobre fronteiras marítimas [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 15204.0.0: Criada a biblioteca digital e um repositório de documentação relevante 
(arquivo, fontes bibliográficas, artigos de imprensa e dados geotécnicos) 

  Indikador Output 15204.0.0.0.0: 1. 
Número de documentos armazenados 
em arquivo físico e nas bases de 
dados electrónicas; 2. Monitorização 
do acesso aos recursos 
disponibilizados pelo GFM 

O SBDA continua a ser mantido com a análise e processamento de 
documentos e a sua inserção na base de dados. 
A Blue Library (biblioteca digital que agrupa recursos relevantes às 
matérias relacionadas com o oceano e a Economia Azul) conta com mais de 
100 documentos. 

1520401 Recolha, conservação e sistematização de documentação relativa às fronteiras com a Austrália e Indonésia (incluindo 
documentos académicos, históricos, jurídicos, políticos, entre outros), materiais de imprensa, bibliografia, mapas e 
gráficos 

  Indikador Atividade 1520401.0.0: 
Número de documentos recolhidos, 
sistematizados e inseridos na base de 
dados 

O SBDA continua a ser mantido com a análise e processamento de 
documentos e a sua inserção na base de dados. 
A Blue Library (biblioteca digital que agrupa recursos relevantes às 
matérias relacionadas com o oceano e a Economia Azul) conta com mais de 
100 documentos. 

1520403 Produção de materiais informativos e promoção de sessões de socialização e esclarecimentos 

  Indikador Atividade 1520403.0.0: 1. 
Número de documentos produzidos e 
disponibilizados; 2. Número de 
sessões de esclarecimentos efetuados 

. Produção de memos e briefings confidenciais para as entidades envolvidas 
no processo de negociações. 
. Preparação e apresentação de um extenso briefing à Comissão B do 
Parlamento Nacional, no dia 21 de janeiro, em audiência pública, sobre os 
progressos alcançados e desafios das negociações de fronteiras de Timor-
Leste. A apresentação à Comissão B foi realizada pelo Chefe da Equipa de 
Negociações. 
. Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de 
reuniões confidenciais sobre um caso legal, no Dubai, entre os dias 26 e 31 
de janeiro. 
. Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de 
reuniões confidenciais sobre um caso legal em curso contra o Governo, em 
Londres, no dia 24 de junho. 
. Reunião de cortesia com o Embaixador da Polónia, S. Exa. Beata 
Stoczynska, a 18 de maio. 
. Reunião de cortesia com o Embaixador da República da Indonésia, S. Exa. 
Octo Dorinus Manik , a 18 de maio. 
. Reunião com a Embaixadora de Portugal, S. Exa. Manuela Bairos, a 18 de 
maio. 
. Reunião com Secretário Executivo da UNESCAP, S. Exa. Armida Salsiah 
Alisjahbana, a 19 de maio. 
. Reunião com o Embaixador da India, S. Exa. Manoj K. Bharti, a 19 de 
maio. 
. Reunião com o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, S. Exa Nuno Gomes 
Nabiam, a 21 de maio. 
. Reunião com a Ministra da Presidência de Conselho de Ministros de Cabo 
Verde, S. Exa. Filomena Gonçalves, a 21 de maio. 
. Reunião com o Presidente da República de Portugal, S. Exa. Marcelo 
Rebelo de Sousa, a 21 de maio. 
. Reunião de cortesia com o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, a 23 de 
maio. 
. Reunião de cortesia com o Conselheiro de Estado e Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da República Popular da China, S.Exa. Sr. Wang Yi, a 4 de 
junho. 
. Reunião de cortesia com a Comissária Europeia para as Parcerias 
Internacionais, Jutta Urpilainen, a 22 de junho, em Bruxelas. 
. Reunião com S. Exa. o Ministro Coordenador para os Assuntos Marítimos 
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e Investimento da Indonésia, General Luhut Panjaitan, em Lisboa, a 28 de 
junho, em Lisboa. 
. Reunião com S. Exa. o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, 
Vivian Balakrishnan, a 28 de junho, em Lisboa. 
. Encontro de cortesia com S. Exa. o Presidente da República de Portugal, a 
29 de junho, no Palácio do Presidente em Lisboa. 
. Encontro e Assinatura de um Memorando de Entendimento com Sua Alteza 
Sereníssima, o Príncipe Soberano do Mónaco, Alberto II, no dia 29 de 
junho, na sede do g7+ em Lisboa. 
. Reunião com S. Exa. a Ministra do Ambiente e da Água da Austrália, 
Tanya Plibersek, a 30 de junho, em Lisboa. 
. Reunião de cortesia com S. Exa. o Dr. João Gomes Cravinho, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros de Portugal, a 4 de julho, em Lisboa. 
. Jantar informal com S. Exa. a Ministra Adjunta e dos Assuntos 
Parlamentares, Dra. Ana Catarina Mendes, em Lisboa. 
. Realização de um Sessão de Esclarecimentos pelo GFM ao ADF 
(Australian Defence Force), em tetum. Esta sessão realizada no dia 24 de 
agosto, nas instalações do GFM, centrou-se na apresentação da longa luta 
pela definição de fronteiras marítimas permanentes de Timor-Leste e dos 
objetivos de desenvolvimento relacionados com a jurisdição marítima. 
. Participação da Diretora Executiva do GFM numa reunião (breakfast 
meeting) com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, S. Exa. 
Penny Wong, a 1 de Setembro de 2022. Esta reunião reuniu ilustres 
mulheres líderes timorenses para discutir os desafios de desenvolvimento de 
Timor-Leste do ponto de vista das mulheres e da importância destas para o 
desenvolvimento económico e prosperidade, bem como o reforço das 
parcerias entre Timor-Leste e a Austrália. 
. Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de 
reuniões confidenciais sobre um caso legal em curso contra o Governo, em 
Melbourne, na Austrália, e participação na audiência em Tribunal, em 15 de 
setembro de 2022. 

15205 Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas 
[NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 15205.0.0: Promovido o conhecimento nacional e internacional sobre o processo de 
delimitação de fronteiras terrestres e marítimas 

  Indikador Output 15205.0.0.0.0: 1. 
Número de atualizações do Portal do 
Governo e de seguidores nas redes 
sociais; 2. Número de eventos, 
nacionais e internacionais, 
organizados com qualidade 

. O Portal do GFM contou com uma média de 334 visitantes entre o mês de 
janeiro e setembro deste ano ano. 
. O Facebook conta com 8.780 seguidores e o Twitter com 73.  
. A contabilizar ainda o número elevado de assinantes dos vídeos no Youtube 
do GFM (597), bem como os milhares de visualizações dos mesmos, 
incluindo os discursos e mensagens do Chefe da Equipa de Negociações e os 
vídeos produzidos pelo GFM (5 vídeos no www.gfm.tl) 
. Produção de uma apresentação sobre o historial das fronteiras marítimas e 
terrestres (passado e presente) para apresentação à Comissão B do 
Parlamento Nacional. 
. Produção do Relatório Anual 2021 do Gabinete das Fronteiras Marítimas. 
. Participação em vários eventos nacionais e internacionais no primeiro 
semestre do ano. 
. Realização de várias entrevistas ao Chefe da Equipa de Negociações, por 
ocasião da Celebração do 20.º Aniversário da Independência de Timor-
Leste. 
. Produção e divulgação de vídeos "Hau nia Tasi, Hau nia Timor", no 
âmbito da campanha de promoção das fronteiras marítimas, Economia Azul, 
e defesa dos oceanos: 5 vídeos. 
. Elaboração do Plano de Comunicação Estratégica 2022-2025 do Gabinete 
das Fronteiras Marítimas. 
. Produção e distribuição (às entidades relevantes) dos Relatórios de Visita 
à Europa, 21 de junho a 4 de julho. 

1520504 Produção e divulgação de materiais de imprensa e de outros materiais informativos para o público em geral, 
incluindo a modernização do Portal do GFM e das redes sociais 

  Indikador Atividade 1520504.0.0: 1. 
Número de documentos produzidos e 
disponibilizados; 2. Número de 
sessões de esclarecimentos efetuados; 
3. Número de acesso às redes sociais 

. O Portal do GFM contou com uma média de 334 visitantes entre o mês de 
janeiro e setembro deste ano ano. 
. O Facebook conta com 8.780 seguidores e o Twitter com 73.  
. A contabilizar ainda o número elevado de assinantes dos vídeos no Youtube 
do GFM (597), bem como os milhares de visualizações dos mesmos, 
incluindo os discursos e mensagens do Chefe da Equipa de Negociações e os 
vídeos produzidos pelo GFM (5 vídeos no www.gfm.tl).  
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. Produção de uma apresentação sobre o historial das fronteiras marítimas e 
terrestres (passado e presente) para apresentação e discussão com a 
Comissão B (Comissão dos Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança) do 
Parlamento Nacional, no dia 21 de janeiro, onde foi possível prestar 
informações e esclarecimentos ao Presidente e Deputados da Comissão B.  
. Produção do Relatório Anual 2021 do Gabinete das Fronteiras Marítimas, 
sobre a Administração dos Fundos do CDDFM, em conformidade com o n.º 
2, Artigo 13.º do DL n.º 4/2016, de 16 de março. 
 . Realização de várias entrevistas ao Chefe da Equipa de Negociações, por 
ocasião da Celebração do 20.º Aniversário da Independência de Timor-
Leste, por volta de 20 de maio, incluindo a RTP (Portugal); TV One 
(Indonésia); GloboTV (Brasil); Media Kyodo Japão. 
. Elaboração do Plano de Comunicação Estratégica 2022-2025 do GFM, 
com uma nova abordagem estratégica que alarga a comunicação relativa à 
delimitação de fronteiras e importância dos recursos marítimos de Timor-
Leste para uma abordagem mais abrangente de promoção e 
desenvolvimento da Economia Azul. 
. Produção de cerca de seis vídeos promotores da agenda de fronteiras 
marítimas, recursos marítimos, oceanos e a Economia Azul de Timor-Leste, 
que foram já divulgados a nível, nacional e internacional e podem ser 
visualizados no Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas. 
. Realização de várias entrevistas ao Chefe da Equipa de Negociações, por 
ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Lisboa, 
incluindo a RTP, a revista Sábado e uma série de curtas entrevistas 
(doorstep). 
. Produção e distribuição (às entidades relevantes) do Relatório de Visita à 
Europa - Bruxelas, Londre e Lisboa - entre 21 de junho a 4 de julho. 

1520508 Organização e participação em eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de 
fronteiras e partilha dos resultados alcançados no processo de conciliação, incluindo a promoção de uma rede de 
contactos de apoio a Timor-Leste 

  Indikador Atividade 1520508.0.0: . Participação do Chefe da Equipa de Negociações na Cerimónia de 
Graduação do Instituto de Filosofia e Teologia Dr. Jaime Garcia Goulard, 
com uma Oratio Sapientia "Pro Ecclessia et Patria", no Salão Catedral de 
Díli, a 29 de abril de 2022. 
. Participação do Chefe da Equipa de Negociações na Cerimónia de 
Graduação no Díli Institute of Technology, na Knua do DIT, a 10 de maio de 
2022. 
. Participação na Sessão de Abertura do Blue Talks de Díli, por ocasião do 
Dia Mundial dos Oceanos, num Seminário dedicado ao tema "Promover e 
Fortalecer Economias Sustentáveis Baseadas nos Oceanos: o Potencial do 
Mar de Timor-Leste", no Centro Cultural Português de Díli, a 8 de junho de 
2022. 
. Participação nas Jornadas Europeias de Desenvolvimento 2022, em 
Bruxelas, a 21 e 22 de junho, incluindo a pariticipação no "Global Gateway 
no Indo-Pacífico". 
. Participação na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em 
Lisboa, entre 27 de junho e 1 de julho, incluindo a Declaração na 
Assembleia Geral e nos Diálogos Interactivos. 
. Participação no jantar oficial para os Chefes de Estado e Chefes de 
Governo, participantes na Conferência das Nações Unidas, a convite de S. 
Exa. o Senhor Presidente da República Portuguesa, no Palácio da Cidadela 
em Cascais, no dia 26 de junho. 
. Participação na Primeira Conferência Anual do Instituto Português do 
Direito do Mar, em Lisboa, a 28 de junho, sob o tema " UNCLOS aos 40: 
Uma Ordem Internacional baseada em Regras. 
. Participação, no dia 19 de agosto, na Comemoração do 47.º Aniversário 
das FALINTIL "Incrementar os Valores das FALINTIL no Processo de 
Reconstrução Nacional", onde o Chefe da Equipa de Negociações proferiu 
uma palestra sobre "O futuro desenvolvimento de Timor-Leste, os recursos 
naturais e a crise global do meio ambiente".  
. Deslocação do Chefe da Equipa de Negociações a Roma, como Enviado 
Extraordinário do Presidente da República à cerimónia de elevação a 
Cardeal do Arcebispo de Díli, Dom Virgílio do Carmo da Silva, que teve 
lugar no dia 27 de agosto, na cidade do Vaticano. A deslocação decorreu 
entre os dias 19 de agosto e início de setembro e o Chefe de Equipa de 
Negociações foi acompanhado pelo Chefe da Equipa Técnica das Fronteiras 
Terrestres, Embaixador Roberto Soares, para continuar a par dos 
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desenvolvimentos sobre as negociações de fronteiras e poder instruir 
atempadamente. 
. Participação do Chefe de Equipa de Negociações no Seminário organizado 
pelo ISDS (Estudos Estratégicos e de Defesa da Indonésia) e pela 
Associação Alumni da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade da Indonésia, onde discursou sobre "Celebrando o 17 de 
agosto: a Política Externa Indonésia, Perspectivas dos Países Vizinhos" 
(participação on-line). 
. Deslocação do Chefe da Equipa de Negociações a Nova Iorque, para 
participar em eventos relacionados com o g7+ (onde também promove a 
agenda de fronteiras marítimas de Timor-Leste) e, também, enquanto 
Enviado Extraordinário do Presidente da República ao Transforming 
Education Summit e na Sessão dos Leaders Segment of the Summit em Nova 
Iorque, que decorreu entre os dias 16-19 de setembro de 2022. 
. Participação do GFM na Feira do Livro de Uamori Tula, Viqueque, 
(Mobile Library), a 30 de setembro. Este evento organizado pela 
Presidência da República, foi uma oportunidade para promover as 
negociações de fronteiras marítimas e o Tratado de Fronteira Marítima com 
a Austrália, bem como para promover as iniciativas no âmbito da Economia 
Azul. O GFM envolveu mais de 200 estudantes em ações de educação de 
promoção do oceano e do mar de Timor-Leste, promovendo o conhecimento 
e os desafios que se apresentam a Timor-Leste no âmbito das questões 
marítimas, quer aos estudantes, quer às comunidades locais. 

15206 Promoção da Economia Azul de Timor-Leste [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 15206.0.0: Promovidos os mares e os recursos marítimos sob a jurisdição de Timor-
Leste, no âmbito da Economia Azul 

  Indikador Output 15206.0.0.0.0: 1. 
Número de conteúdos e notas para 
discussão no âmbito da economia 
azul; 2. % da comunidade de Timor-
Leste sensibilizada para as questões 
de conservação, proteção e promoção 
do mar e recursos marinhos 

. Produção do storytelling para os vídeos de campanha sobre as negociações 
de fronteiras marítimas com a Indonésia e sobre a Economia Azul de Timor-
Leste.  
. Produção de 6 vídeos de alta qualidade, promotores do desenvolvimento da 
Economia Azul em Timor-Leste, da agenda de fronteiras marítimas e de 
Timor-Leste no geral. 
. Levantamento efetuado sobre as reais circunstâncias do país em relação ao 
mar e atividades marítimas e produção de materiais promocionais sobre a 
Economia Azul. 
. Divulgação dos vídeos promotores da Economia Azul "Hau Nia Tasi, Hau 
Nia Timor" em vários fóruns e no Portal do GFM e redes sociais. 
. Desenvolvimento de uma Blue Library, com recursos relacionados com o 
oceano, sustentabilidade marítima e Economia Azul. 
. Início do desenvolvimento de um concept paper sobre a criação do Centro 
de Educação Marítima. 

1520602 Planear a Economia Azul de Timor-Leste - promovendo a consulta e coordenação com todas as atividades relevantes 

  Indikador Atividade 1520602.0.0: 1. 
50% de estratégia/política para a 
Economia Azul de Timor-Leste 
delineada; 2. Número de reuniões e 
consultas realizadas sobre o tema 

N/A 

1520603 Comunicar e promover a Economia Azul de Timor-Leste e retratar e mapear os recursos marítimos sob jurisdição 
timorense, com vista à sua promoção e preservação 

  Indikador Atividade 1520603.0.0: . Produção do storytelling para os vídeos de campanha sobre as negociações 
de fronteiras marítimas com a Indonésia e sobre a Economia Azul de Timor-
Leste. Estes vídeos têm como objetivo a divulgação nacional e internacional. 
. Trabalho técnico de edição dos vídeos (som, imagem e texto). 
. Levantamento efetuado nas comunidades costeiras sobre a 
inderdependência com o Mar em Timor-Leste e atividades marítimas. 
. Trancrição e análise de entrevistas. 
. Produção de um flyer sobre a Economia Azul de Timor-Leste. 
. Produção de banners sobre a Economia Azul de Timor-Leste. 
. Produção e distribuição de Materiais promocionais sobre a Economia Azul 
"Hau Nia Tasi, Hau Nia Timor, incluindo bonés, sacos de panos e t-shirts. 
. Produção e Edição de 6 vídeos, incluindo imagem, som e texto para a 
promoção da Economia Azul de Timor-Leste. 
. Divulgação dos vídeos promotores da Economia Azul "Hau Nia Tasi, Hau 
Nia Timor" em vários fóruns e no Portal do GFM e redes sociais. 
. Desenvolvimento de uma Blue Library, com recursos relacionados com o 
oceano, sustentabilidade marítima e Economia Azul, através de uma Base de 
Dados temática. 
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. Desenvolvimento de um concept paper sobre a criação do Centro de 
Educação Marítima, anunciado publicamente pelo Chefe de Equipa de 
Negociações em junho de 2022. 
. Realização de reuniões com o Reitor do Instituto de Estudos Políticos da 
Universidade Católica Portuguesa, responsável pelos estudos em Economia 
do Mar, com vista a futuras parcerias. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.1.y: 
Plano Estratégico aprovado 
incluindo plano de médio prazo 

. Execução de 66.42% no final do 3º trimestre. 

. Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer 
procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 3º trimestre de 
2022. 
.Protocolos de operação, gestão e procedimentos em aplicação em revisão 
permanente. 
 . Produzidos, atempadamente, todos os relatórios, anual e trimestrais, 
relativos à execução orçamental e programática. 
.Foi realizado um conjunto de formações de importância estratégica, 
destinado aos colaboradores nacionais do Gabinete, quer ao nível da saúde e 
segurança no local de trabalho, quer do aperfeiçoamento de competências 
jurídicas, administrativas e operacionais. 
.Contratos realizados/renovados/alterados de acordo com os procedimentos 
legais, assegurando a prestação dos serviços essenciais ao normal 
funcionamento e cumprimento da missão do GFM. 
. Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos 
procedimentos legais. 

Gestão Institucional [NT] 

Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado 

Indikador Output 51002.0.0.1.x: 
Variância da execução orçamentária 
por programa 

. Execução de 66.42% no final do 3º trimestre. 

. Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer 
procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 3º trimestre de 
2022. 
. Foram realizadas movimentações de verbas (virements) entre atividades 
sempre que necessário, dentro dos respetivos programas, a fim de melhor 
rentabilizar e aplicar os recursos afetos ao GFM, potenciando a sua plena 
execução. 
. Foi, para além disso, assegurada a manutenção necessária nas instalações 
e equipamentos afectos ao GFM. 
. Prossegue o desenvolvimento e aprimoramento do arquivo físico do GFM. 
.Protocolos de operação, gestão e procedimentos em aplicação em revisão 
permanente. 
. Auto-avaliação e avaliação de desempenho relativo ao ano de 2021 
concluídas.  
. Produzido o Relatório Anual do Gabinete das Fronteiras Marítimas, 
relativo ao ano de 2021 e entregue ao Primeiro-Ministro, em conformidade 
com o número 2, do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 4/2016 de 16 de março. 
. Preparação do Relatório de Desempenho relativo ao 2º Trimestre, com os 
dados de execução financeira e atividades operacionais desse período. 
.Foi realizada, por parte da Cruz Vermelha de Timor-Leste, uma formação 
em Primeiros-Socorros e Suporte Básico de Vida, destinada a todos os 
colaboradores nacionais do GFM (10M e 5H), com a duração de 4 dias, 
entre 8 e 11 de Fevereiro e, para o segundo grupo, entre 23 e 28 de 
Fevereiro. 
. Participação de 1 elemento do GFM (1 M), assessora jurídica júnior, numa 
formação sobre Arbitragem (Leiden University International Arbitration 
Training Course 2022), na Universidade de Leiden, em Haia, entre os dias 
27 de junho e 1 de julho. Este curso permite que juristas, estudantes e 
advogados aperfeiçoem os seus conhecimentos e práticas sobre a 
arbitragem privada (nos casos comerciais e investimentos) e pública (entre 
Estados e Estado e entidades privadas). 
. Participação de 4 elementos da Unidade de Operações (2M e 2H), num 
curso de Auditoria Interna, em Jacarta, entre os dias 27 de Junho a 01 de 
Julho, com o objetivo de ficarem capacitados para um melhor 
acompanhamento e controlo de todas as atividades operacionais do 
Gabinete. 
. Conclusão da preparação de um curso interno intensivo sobre História de 
Timor-Leste. 
. Organização e participação de todos os elementos do Gabinete das 
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Fronteiras Marítimas numa Sessão de Team Building, que se realizou em 
Díli, entre os dias 16 e 17 de agosto. Esta sessão contou com a abertura pelo 
Chefe da Equipa de Negociações e contou ainda com a participação do 
Chefe da Equipa Técnica das Negociações de Fronteiras Terrestres, bem 
como a presença e participação ativa da Diretora Executiva do GFM. Este 
Team Building Session foi uma espécie de retiro para reflexão conjunta 
sobre o desempenho, planeamento, execução, eficácia e eficiência, e reforço 
do espírito de equipa, quer do gabinete como um todo, quer a nível 
individual. O objetivo é melhorar o desempenho do GFM para a 
prossecução dos objetivos nacionais, incluindo um apoio ainda mais 
consolidado ao Chefe da Equipa de Negociações, com vista à obtenção de 
fronteiras permanentes e ao desenvolvimento económico e social, fazendo 
uso de todas as áreas conexas à jurisdição marítima. 
.Contratos realizados/renovados/alterados de acordo com os procedimentos 
legais, assegurando a prestação dos serviços essenciais ao normal 
funcionamento e cumprimento da missão do GFM. 
. Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos 
procedimentos legais. 

# de relatórios de desempenho 
trimestral submetido a ANAPMA, e 
nível de verificação  

2 

% da execução orçamental, incluindo 
obrigações 

82,8%: Execução de 66.42% no final do 3º trimestre. 
. Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer 
procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 3º trimestre de 
2022. 
. Foram realizadas movimentações de verbas (virements) entre atividades 
sempre que necessário, dentro dos respetivos programas, a fim de melhor 
rentabilizar e aplicar os recursos afetos ao GFM, potenciando a sua plena 
execução. 
. Foi, para além disso, assegurada a manutenção necessária nas instalações 
e equipamentos afectos ao GFM. 
. Prossegue o desenvolvimento e aprimoramento do arquivo físico do GFM 

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

64,1%: . Contratos realizados/renovados/alterados de acordo com os 
procedimentos legais, assegurando a prestação dos serviços essenciais ao 
normal funcionamento e cumprimento da missão do GFM. 
. Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos 
procedimentos legais. 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Carlos  Filipe 

Leitao Pedro  

Carreira 

Thursday 13th of 

October 2022 

12:12:29 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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77. I7: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE INFRAESTRUTURAS (CAFI) 

Dotação e Despesas por Programas 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I7: Fundo das Infraestruturas   332,352,101 101,038 - 332,453,139 58,641,996 17.6% 

171: Aproximar os serviços dos 

Tribunais da População 
4,407,817 - - 4,407,817 733,884 16.6% 

252: Telecomunicações 16,815,467 - - 16,815,467 - 0.0% 

366: Segurança Nacional 6,099,832 - - 6,099,832 2,506 0.0% 

388: Defesa Nacional 4,077,517 - - 4,077,517 258,424 6.3% 

392: Acesso à Justiça  50,000 - - 50,000 - 0.0% 

401: Gestão de Recursos Petrolíferos 

e Minerais 
2,150,000 - - 2,150,000 - 0.0% 

439: Garantir à liberdade de 

expressão e acesso à informação 
450,000 - - 450,000 - 0.0% 

502: Transportes 400,000 - - 400,000 - 0.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
11,053,764 - - 11,053,764 619,493 5.6% 

797: Agricultura 5,774,544 - - 5,774,544 1,017,560 17.6% 

798: Água e saneamento 9,150,068 - - 9,150,068 1,463,342 16.0% 

802: Eletricidade 11,419,593 - - 11,419,593 2,709,998 23.7% 

805: Saúde 2,777,319 - - 2,777,319 - 0.0% 

809: Aeroporto 40,141,002 - - 40,141,002 - 0.0% 

874: Portos 2,957,701 - - 2,957,701 205,527 6.9% 

977: Manutenção, Reabilitação e 

resposta a estruturas danificadas 

calamidades 

17,529,207 - 381,875 17,911,082 721,792 4.0% 

979: Educação e Formação 7,749,407 - - 7,749,407 - 0.0% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
5,126,310 - - 5,126,310 90,163 1.8% 

981: Proteção e Conservação do 

Ambiente 
100,000 - - 100,000 - 0.0% 

982: Turismo 1,032,500 - - 1,032,500 - 0.0% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
2,576,350 - - 2,576,350 53,704 2.1% 

984: Ordenamento do Território 150,000 - - 150,000 - 0.0% 

28: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
11,989,298 - - 11,989,298 1,124,744 9.4% 

023: Gestão das Finanças Públicas 3,030,000 - - 3,030,000 1,250,623 41.3% 

024: Cultura e Património 950,000 - - 950,000 - 0.0% 

026: Estradas e Pontes 164,394,405 101,038 (381,875) 164,113,568 48,390,234 29.5% 

 

Observação 

O relatório do Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura – CAFI é submetido 

diretamente ao Parlamento Nacional e Câmara de Contas. 
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78. I8: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I8: Fundo de Desenvolvimento de 

Capital Humano 
12,000,000 - 437,500 12,437,500 6,878,332 55.3% 

304: Formação Profissional 1,027,800 - - 1,027,800 620,360 60.4% 

313: Treinamento técnico 3,567,543 - (224,435) 3,343,108 1,891,165 56.6% 

314: Bolsas de Estudo 6,533,064 - (273,320) 6,259,744 3,493,234 55.8% 

315: Outros Tipos de Formação 871,593 - 935,255 1,806,848 873,572 48.3% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

304 Formação Profissional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 304.0.0 : Formação profissional com qualidade disponível 

  Indicador de Outcome 304.0.0.0.0: Plano de formação para qualificação profissional 

  Indicador da Atividade 3040232.0.0: 

Funcionário público treinados (186 mulheres e 

186 homens) 

10 (F 2 M 8) SEFOPE- apoiu orsamentu ba sentru formasuan 

akreditadu hodi fornese formasaun iha are oin-oin 

hanesan area administrasaun, hospitalidade,enginaria, 

agrikultura, hotelaria, carpintaria no seluk-seluk tan. 

formasaun nee perpara jovens foinsae sira hodi 

kompete iha kampo de trabalho 

  Indicador da Atividade 3040239.0.0: 

Funcionário público treinado (mulheres 7150 

homens 7150) 

2031 (F 281 M 

1750) 

SEFOPE- Kursu Formasaun Lian Korea -Atividades 

ne'e fo impaktu socio ekonomio tanba haruka 

trabaladores Timor Oan sira ba servisu iha Korea 

(Empregu) 

313 Treinamento Técnico 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 313.0.0 : Recursos humanos formados para setores estratégicos 

  Indicador de Outcome 313.0.0.0.0: Plano de formação técnica em áreas focalizadas 

  Indicador da Atividade 3130613.0.0: 

Funcionários que recebem formação técnica 

(F20, M 25) 

85(F 31 M 54) Formasaun ba funsionariu ka autor justisa sira hodi 

nuneé bele reforsa Instituisaun atu garantia ba sidau-

daun sira neébe buka justisa 

  Indicador da Atividade 3131407.0.0: Serviços 

públicos treinados (452 mulher e 452 homens) 

196 (F 31 M 

165) 

Formasaun ba Pessoal Apoiu Administrasaun Suku 

(PAAS) hodi hadia ka meloramentu konesementu 

abilidade pessoal Suku bele halo atendimentu diak iha 

komunidade sira 

  Indicador da Atividade 3132414.0.0: Estudante 

( 78 Mulhere e 78 Homen 

441 ( MF 66 M 

375 ) 

Formasaun ba Polisia tranzito PNTL husi nasional no 

Munisipiu, bele prevene asidente trafiku publiku 

  Indicador da Atividade 3132828.0.0: 

Funcionários que recebem formação técnica 

(F: 134, M: 191) 

284 (F75 M 

209) 

Formasaun ba funsionario publiku hodi aumenta 

konesementu no abilidade nune bele halao funsaun iha 

administrasaun publiku liu husi formasaun ne'e bele fo 

impaktu hodi asegura boa governasun no 

akuntabilidade ba publiku 

  Indicador da Atividade 3132829.0.0: 

Funcionários que recebem formação técnica 

(F: 233, M: 315) 

417 (F 128 M 

289) 

Formasaun ba Funcionario Publiku liu husi Instituisaun 

INAP hodi asegura boa governasaun no akuntabilidade 

ba Publiku 

  Indicador da Atividade 3133502.0.0: Serviços 

públicos treinados (3 mulheres e 3 homens) 

3 (F 1 M 2 ) Atividade ne'e reforsa instituisaun ba sistema autor 

justisa sira hodi halao knaar iha tribunais nune fo 

assistensia legal ba sidadaun sira nebe buka justisa 

  Indicador da Atividade 3134402.0.0: 343 (F 155 M 

188) 

Hasai konesementu pedagogica ba professores Timor 

Oan sira neébe maka manorin iha Munisipiu liu projetu 

Pro-Portuques- INFORDEPE ninia impaktu 

sosioekonomia  

314 Bolsas de Estudo 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0 : Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias 

para participar no desenvolvimento económico e social do pais 

  Indicador de Outcome 314.0.0.0.0: Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações 

necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do pais 

  Indicador da Atividade 3140301.0.0: Bolseiros 

(F1 5 M 27) 

36 (F15 M21) Aumenta konesementu no Abilidade ba bolseiru sira liu 

husi area enginaria Teknika nune fo impaktu sosial liu 

husi kontribui ba kualidade konstrusaun iha area 

enginaria ba Dezenvolvimentu Paiz 

  Indicador da Atividade 3140303.0.0: Bolseiros 

(mulheres 8 homens 2) 

10 (F8 M2) Profesional Medisina Vetenaria sira sei apoiu 

Komunidade ou Publiku sira liu husi promove no 

prenvensaun moras ba animal sira 

  Indicador da Atividade 3140305.0.0: Bolseiros 

( Feminino 50 Masculino 100) 

10( F3 M7) Bolsa Estudu ba dosenti privado sira nebe sei fo 

impaktu sosioekonomio hanesan melhormentu 

pedagojia instituisaun privado sira nomos sei forma 

intelektualidade ba Estudante ou jovens Timor oan sira 

  Indicador da Atividade 3140306.0.0: Bolseiros 

( Feminino 455 Masculino 455) 

1836 (F 1019 

M 817) 

Bolsa Estudu hakbiit ba familia kbiit laek nebe estuda 

iha universidade rai laran, Bolsa estudu ida ne'e hodi 

kapasita no melhora edukasaun ba estudante siira nune 

iha futuru bele hadia ekonomia Familia. 

  Indicador da Atividade 3140406.0.0: Bolseiros 

((F 33 M 11) 

58 (F 5 M 53) Atividade husi F-FDTL ne'e aumenta konesementu no 

abilidade forsa Militirar F-FDTL nian hodi responde ba 

profesionalismu servisu militar nian 

  Indicador da Atividade 3142203.0.0: Bolseiros 

(F16M 17) 

26 (F 5 M 21) Bolsa Estudu ba dosente UNTL sira hodi hasai 

konesementu akademiku hodi transforma ba Estudantes 

sira 

  Indicador da Atividade 3143107.0.0: Alunos 

(mulheres 40 e 50 homens) 

182 (F 129 M 

53) 

Profesional Sira hetan konesementu iha area Saude 

nian hodi fo impaktu socio ekonomiku iha kumidade 

liu husi fahe informasaun relasiona ho moras oin-oin 

nebe mosu iha komunbidade nia leet atu bele prevene 

no reduz ba moras hirak ne'e. 

  Indicador da Atividade 3143134.0.0: Bolseiros 

( Feminino 1 Masculino 1) 

2 (F2 M0) Profesional Sira hetan konesementu iha area Saude 

nian hodi fo impaktu socio ekonomiku iha kumidade 

liu husii fahe informasaun relasiona ho inan isin rua/ 

gravida sira atu kuidadu bebe nebe iha isin no perpara 

inan sira wainhira atu partus 

315 Outros Tipos de Formação 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 315.0.0 : Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados 

com qualidade 

  Indicador de Outcome 315.0.0.0.0: Aumentaer Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados 

com qualidade 

  Indicador da Atividade 3151802.0.0: Estudante 

( 83 Mulheres e 87 Homens) 

87 (F38 M49) Estajio Profesional ba resem graduadu sira hodi bele 

aumenta konesementu iha kampu servisu 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
62,2% 

  

% da execução do Plano de Aprovisionamento 58,6%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Maria Luiza de F.  

Godinho 

Thursday 13th of 

October 2022 

11:55:38 AM 

Moises  Soares 

Friday 14th of 

October 2022 

09:55:47 AM 

Cristovao dos 

Reis 

Friday 14th of 

October 2022 

03:43:11 PM 
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79. I9: AUTORIDADE REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL OE-CUSSE AMBENO – 

RAEOA 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

I9: Autoridade Região 

Administrativa Especial Oecusse 

Ambeno - RAEOA 

89,565,344 9,530  89,574,874 26,403,390 29.5% 

366: Segurança Nacional 50,600 - (18,100) 32,500 - 0.0% 

392: Acesso à Justiça  1,155,789 - (850,706) 305,083 64,525 21.1% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
23,774,296 9,530 820,032 24,603,858 11,148,449 45.3% 

797: Agricultura 441,661 - 1,600 443,261 72,601 16.4% 

798: Água e saneamento 3,000 - (3,000) - - #DIV/0! 

805: Saúde 739,257 - 271,692 1,010,949 69,720 6.9% 

867: Desenvolvimento e Reforço de 

Zonas com Tratamento 

Administrativo e Economia Especial 

60,324,900 - (64,518) 60,260,382 13,951,325 23.2% 

979: Educação e Formação 1,473,385 - (150,000) 1,323,385 673,681 50.9% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
232,062 - (2,000) 230,062 76,949 33.4% 

981: Proteção e Conservação do 

Ambiente 
5,673 - - 5,673 - 0.0% 

982: Turismo 74,419 - - 74,419 12,853 17.3% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
432,684 - 33,621 466,305 139,946 30.0% 

029: Reformas do Estado 464,000 - - 464,000 162,021 34.9% 

028: Desenvolvimento Rural e 

Urbano 
390,718 - (38,621) 352,097 31,171 8.9% 

024: Cultura e Património 2,900 - - 2,900 150 5.2% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

024 Cultura e Património 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 024.0.2 : Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-
Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país 

  Indikador Outcome 024.0.2.0.1:     
  Indikador Atividade 0241102.0.1: Levantamento 

de dados e Socialização efetuadacom a 
comunidade em 4 Sub-Regiões da RAEOA 

3 Melhora no Protege Arte no Kultura orijin, 
Nune'e fasililta Estadu ba identifikasaun 
identidade kulturais iha seitor Turizmu. 

028 Desenvolvimento Rural e Urbano 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.0 : Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, 

Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território 
de Timor-Leste. 

  Indikador Outcome 028.0.0.0.1:     
  Indikador Atividade 0280301.0.1: Criação de uma 

base de dados para o registo dos arruamentos e de 
numeração dos prédios urbanos construídos dos 
principais aglomerados urbanos, na RAEOA 

87,93% Dezenvolve no Promove funsionamentu Jestaun 
organizasaun Urbana liu-husi atribuisaun nomes 
de lugares no Ordem Publika iha RAEOA 

  Indikador Atividade 0280303.0.0: Plano Diretor de 
Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA 
aprovado e devidamente atualizado, 
fundamentando pareceres, opinioes tecnicas de 
Policy briefs e/ou White papers 

62% Fasilita Governo hodi prepara kondisaun ba 
arrekada reseitas, fasilita planeamentu urbanu, 
loke oportunidades ekonomikas iha RAEOA liu-
husi designasaun no konsolidasaun lotes ho 
destinu ba komersiu no moos lotes mistus 
(rezidensial no komersial) ne'ebe resulta permite 
hasa'e reseitas liu-husi lisensas ezersisiu 
atividades ekonomikas. 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 0280305.0.0: Quantidade de 
membros da Autoridade, funcionários públicos, 
lideranças comunitárias e comunidade em geral 
com conhecimento da existência do PDOT da 
RAEOA e dotados de ferramentas e técnicas de 
apoio à decisão que facilitem a sua implementação 

64% Permite alinamentu di'ak-liu entre Planu Asaun 
Annual (PAA), Planu Desenvolvimentu Suco 
(PDS) tuir Lei 6/2017 hanesan baze ba 
Ordenamentu Nasional. 

  Indikador Atividade 0280306.0.0: Criação de uma 
base de dados para o registo dos arruamentos e de 
numeração dos prédios urbanos construídos dos 
principais aglomerados urbanos, na RAEOA 

45% Fasilita Governo desenvolve no promove 
funsionamentu organizasaun urbana liu-husi 
atribuisaun premius ou insentivus direita ba 
Sukus ne'ebe hetan avaliasaun di'ak, baseia ba 
matrix avaliasaun husi RAEOA. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas 
  Indikador Outcome 028.0.2.0.1:     

  Indikador Atividade 0280106.0.1: Número de 
recursos humanos das cooperativas capacitados 

50 (grupus 
cooperativas) 

Promove no Kapasita grupus Cooperativas liu-
husi reforsu kapasidade seitor informal, ne'ebe 
permite indenpendensia ekonomika iha setor 
privadu hodi hamenus dependensia ba 
finansiamentu publiku hodi hala'o kna'ar. 

  Indikador Atividade 0280107.0.1: Quantidade de 
novas cooperativas estabelecidas 

3 (grupus) Promove no Melhora grupus kreativas sira no 
fasilita Governo arrekada reseita liu-husi taxa 
predial no fasilita projesaun reseitas iha futuru. 

  Indikador Atividade 0280108.0.1: Quantidade de 
novas cooperativas de produção integrada 
estabelecidas 

3 (grupus) Melhora no Promove liu-husi reforsu kapasidade 
setor privadu ba partisipasaun iha 
desenvolvimentu ekonomiku ne'ebe jere ho 
jestaun no akuntabilidade diak iha futuru. 

  Indikador Atividade 0280111.0.0: Número da 
dirigentes de cooperativas abrangidos por 
programas de formação e capacitação 

50 Fasilita Governo reforsu kapasidade setor 
informal ekonomia hodi promove indenpendensia 
ekonomika setor privada ba redusaun 
dependensia finansiamentu publiku hodi hala'o 
nia kna'ar. 

029 Reformas do Estado 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 029.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e 

do poder local 
  Indikador Outcome 029.0.0.0.2:     

  Indikador Atividade 0290403.0.0: Número de 
líderes comunitários que recebem 
subsídio/incentivos legalmente previstos 

18 (Sucos) Valorizasaun ba melhoramentu jestaun no 
atendimentu administrativas iha nivel Sub 
Rejionais, Sukus too Aldeias, hodi sensibiliza 
komunidades ba apoio no partisipasaun iha 
prosesu desentralizasaun administrativa ba 
desenvolvimentu. 

366 Segurança Nacional 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a 

proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada 
  Indikador Outcome 366.0.0.0.2:     

  Indikador Atividade 3662409.0.2: Percentagem do 
total de famílias afetadas por desastres que 
beneficiam de apoios alimentares e não 
alimentares 

65% Protesaun no Valorizasaun Humanu direita ba 
komunidades afetadas hodi fasilita Estado 
identifika prioriedades ba intervensaun sira. 

392 Acesso à Justiça 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem 

mantidos e geridos 
  Indikador Outcome 392.0.2.0.2:     

  Indikador Atividade 3921401.0.1: % do 
levantamento cadastral de terras e propriedades da 
RAEOA atingido 

1). 42 
(levantamentu 
cadastral ba 
propriedades 
estado no 
Privado; 
2). 34 (dezenhu 
planta parcela) 

Protesaun direitu ba terras no proreidades, 
identifikasaun propriedades estadu no privadu ba 
distribuisaun direitus tuir Lei. 

  Indikador Atividade 3921502.0.2: Iniciativas de 
gestão de mediação de disputas de propriedades 
conduzidas 

1). 24 (Registu 
Reklamasaun 
Disputa Rai) 
2). 27 
(Mediasaun 
Disputa rai 19 
Pendentes 8) 

Defini prioridade Jestaun Disputas ba prevensaun 
no redusaun konflitus iha komunidade, hasa'e 
oportunidade ekonomiku liu-husi utilizasaun rai 
no vokasaun ba agrikultura, rezidensia, komersiu 
ka utilizasaun mista. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o 
direito de aceder à sua informação. 

  Indikador Outcome 392.0.3.0.2:     
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 3921802.0.1: Processo de 
verificação de documentos dos requerentes com 
vista à emissão de certificados de registo civil 
funciona adequadamente respeitando a sequência 
de procedimentos aprovadoss e o prazo pré-
estabelecido 

1 (pakote 
material) 

Promove no Melhora atendimentu publiku ba 
asesu Justisa liu-husi servisu rejistu notariadu no 
fasilita Estadu ba projesaun reseitas nian ba 
futuru. 

  Indikador Atividade 3921805.0.0: Processo de 
verificação de documentos dos requerentes com 
vista à emissão de certificados de registo criminal 
funciona adequadamente respeitando a sequência 
de procedimentos aprovadoss e os prazos 
determinados 

1). 5911 (prosesu 
no emite bilhete 
de identidade); 
2). 3067 (prosesu 
registo 
identifikasaun 
kriminal); 
3). 1363 (prosesu 
e emite 
passaporte); 
4). 1000 (prosesu 
e emite passa 
fronteira); 

Fasilita Governo arrekada reseitas ba taxa predial 
no projesaun reseitas ba futuru, liu-husi 
Melhoramentu servisu Rejistu Civil no Kriminal. 

797 Agricultura 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores 
específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem 
econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. 

  Indikador Outcome 797.0.0.0.2:     

  Indikador Atividade 7971312.0.1: Intensificação e 
diversificação das culturas agrícolas 

1 Ha 
(Diversifikasaun) 

Fasilita Governo identifika prioriedades ba 
melhoramentu no desenvolvimentu cultura 
agrikolas ho kompetitividade diak liu iha futuru. 

  Indikador Atividade 7971315.0.1: Promoção da 
utilização ambientalmente sustentável e racional de 
adubos, fertilizantes e pesticidas nas culturas de 
arroz e milho, assim como promoção do cultivo de 
outras culturas alimentares resistentes à seca. 

1). 20 (ton 
adubus) 
2). 500 (ltr 
Pestisida), 20 
(unidade 
handsprayer) no 
10 (unidades 
landak) 

Fasilita Governo iha Promoção ba utilização 
adubos, fertilizantes e pesticidas ne'ebe Saudavel 
ambientalmente ba desenvolvimentu Agrikultura. 

  Indikador Atividade 7971316.0.2: Fomentar o 
empreendedorismo e facilitar o estabelecimento de 
cooperativas e organizações de agricultores para 
melhorar a eficiencia do setor agrícola através da 
introdução de mecanização na producão agrícola 

1). Terpal (30 
unidades) 
2). Plastik falun 
fini (250pak) 
3). Karon plastik 
(1045 unidades) 
4). Bidon plastik 
(30 unidades) 
5). Press plastik 
(5 unidades) 

Promove no estabelese grupu cooperativas iha 
setor agrikultura ba melhoramentu efetividade no 
efesiensia iha atividade agrikola liu-husi 
introdusaun mekanismu ne'ebe di'ak-liu. 

  Indikador Atividade 7971320.0.1: Quantidade de 
viveiros estabelecidos a produzir varias especies 
autocnes e de importancia comercial 

3 Fasilita Governo identifika produtu espesifikus 
industriais iha seitor agricultura no hortikultura 
ba fornesimentu espesies autocnes no komersial, 
hasa'e konesimentu no konsiensia komunidade ba 
melhoramentu kapasidade iha seitor agricultura. 

  Indikador Atividade 7971423.0.1: Aquisição e 
introdução de espécies melhoradas de cabras 
leiteiras, suínos, vacas e galinhas que assegurem 
melhor produtividade na zona agroclimática de 
Oe-Cusse 

1 (pakote) Hasa'e rendimentu iha area pekuaria ne'ebe 
permite rendimentu aas-liu. 

  Indikador Atividade 7971424.0.1: Oe-Cusse dá 
início à produção e distribuição de pintos do dia 
(DOC - Day Old Chick) 

1 (pakote) Hasa'e rendimentu to'os na'in ne'ebe hala'o 
atividade hakiak manu liu-husi hamenus taxa 
mortalidade manu oan sira no saudavel. 

  Indikador Atividade 7971586.0.0: Percentagem de 
execução do Plano de Reabilitação, Manutenção e 
Expansão de infraestruturas agrícolas 

1). 2 (lotas de 
pescas); 
2). 2 (uma 
ekstensaun) 

Melhoramentu represas (check-dam), asudes 
(embun), gabiaun no kanal irrigasaun sira no 
permite atividade agrikultura la'o durante tinan 
tomak. 

  Indikador Atividade 7971711.0.1: Número de 
novas variedades de produtos agrícolas mais 
produtivas introduzidas localmente 

0,5 Ha Fasilita Governo promove no desenvolve 
variadades produtu espesifikus iha seitor 
Agrikultura, Hortikultura, Pekuaria no Peskas ho 
valor ekonomiku ne'ebe kompetitividade. 

  Indikador Atividade 7972210.0.0: Percentagem da 
população agrícola afetada por desastres naturais e 
calamidades que recebe apoios de emergência 

1). 75 (box 
gabions); 
2). 70 (kg arame 
kesi gabions); 

Prevensaun no protesaun liu-husi intervensaun 
direta ba populasaun agrikola ba apoiu 
emergensia karik kalamidade no emejensia 
akontese. 
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3). 230 (sakas 
sementé); 
4). 1 (aluga 
Ekskavator); 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos. 
  Indikador Outcome 797.0.2.0.3:     

  Indikador Atividade 7972723.0.1: Realização de 
ações de sensibilização sistemáticas sobre a lei das 
Florestas, lei das Pescas e lei do Ambiente 

4 Fasilita Governo promove no melhora Rekursu 
Naturais liu husi Sensebilisaun Lei florestas, 
Pescas no ambiente liu-husi atividade 
konservasaun no jestaun rekursus naturais 
desenvolvimentu sistema agro-floresta. 

  Indikador Atividade 7972730.0.1: Promoção do 
cultivo de vetiver grass  

14ha Proteje habitasaun komunidade, to'os no natar 
husi efeitu udan-boot, rai halai, erosaun, hametin 
rai bokur no mota ninin. 

  Indikador Atividade 7972734.0.0: 
Operacionalização de centros de viveiros 
permanentes estatais para apoiar os viveiros 
comunitários;  

3 (centru 
viveirus) 

Fornesimentu no Hakbesik asesu komunidades 
liu-husi estabelesimentu sentru Viveirus ba apoio 
Viveirus komunitariu ho variadade, diversidade 
ho espesies endemikas, ameasadas ou protejidas 
iha RAEOA. 

798 Água e Saneamento 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 
  Indikador Outcome 798.0.2.0.4:     

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para 
todos os cidadãos timorenses 

  Indikador Outcome 805.0.1.0.2:     
  Indikador Atividade 8052602.0.1: Taxa de sucesso 

atingida no tratamento dos casos de TB detetados, 
em % 

183% Fasilita Governo ba melhoramentu tratamentu no 
kontrolu hodi hakotu Doenças Transmissíveis. 

  Indikador Atividade 8052606.0.2: Taxa de sucesso 
no tratamento de casos de lepra (RFT), em % 

1). 6,25%, (PR : 
2/10.000 HB) 
2). 16%, (PR: 
2/10.000 HB) = 
22,25% 

Promove kontinuidade no halo intervensaun 
direta ba prevensaun no hahalok moris saudavel. 

  Indikador Atividade 8052801.0.3: % das estruturas 
de saúde da RAEOA que submetem os seus 
relatórios de gestão (de programas e financeira) a 
tempo 

50% Promove no melhora kualidade atendimentu 
kuidadu Saude primarius iha RAEOA. 

  Indikador Atividade 8052810.0.1: ? 100% Promove no melhora atendimentu servisu 
emergências médica no nível atensaun primária 
Saúde. 

  Indikador Atividade 8053001.0.5: Capacidade de 
atendimento pré-natal, em %; Capacidade de 
atendimento de cuidados pós-natais, em %; Nível 
de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de 
Emergência Obstrética 

72% Promove no Melhora servisu Saúde Materna no 
Neonatal. 

  Indikador Atividade 8053004.0.1: % de crianças 
que recebe imunização completa; % das 
instalações que prestam serviços de saúde em 
assegurar a Cold Chain Management (Gestão da 
Cadeia de Frio) para as vacinas 

67% Prevensaun no Protesaun ba desenvolvimentu 
saude ba labarik sira no fasilita Governo define 
prioriedades ba desenvolvimentu servisu Saude. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de 
mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde 
secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade 

  Indikador Outcome 805.0.2.0.3:     

  Indikador Atividade 8053201.0.3: BOR (Valor 
Ideal 60-85%) TOI (Valor Ideal 1-3 dias) BTO 
(Valor Ideal 40 - 50 Vezes) ALOS (6-9dias) 

1). BOR : 79%, 
TOI : 2, BTO : 
21, ALOS :10 
2). BOR : 70%, 
TOI : 3, BTO : 6, 
ALOS :10 

Melhoramentu servisu Internamento ba Cuidados 
de saúde secundários e terciários reduziram a 
taxa de mortalidade. 

  Indikador Atividade 8053404.0.2: Número de 
casos especializados encaminhados para o HNGV 

59 (paciente) Melhora kualidade servisu kuidadu Saude 
sekundarius no tersiarius ba redusaun taxa 
mortalidade no redusaun ba transferensia 
pasientes ba rai liur/tratamentu estrajeirus. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos 
médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde 

  Indikador Outcome 805.0.3.0.2:     
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  Indikador Atividade 8054502.0.1: % de redução de 
medicamentos e de fornecimentos médicos fora de 
prazo 

10% Facilita Governo ba melhoramentu servisu 
kontrolu kualidade medikamentus, protesaun ba 
utilizasaun medikamentus prazus ba Garantia 
desenvolvimentu servisu Saude iha futuru. 

  Indikador Atividade 8054504.0.1: Assegurar que a 
distribuição de medicamentos consegue responder 
à totalidade das necessidades das unidades de 
saúde e do HROA 

100% Melhoramentu no garantia kualidade 
medikamentus, suprimentus medikus no 
ekipamentus medikus Saude liu-husi kualidade 
kontrolu iha atividade distribuisaun ne'ebe efetivu 
no efesiensia iha atendimentu Saude publiku. 

867 Dezenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 867.0.0 : A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a nação 
timorense de uma economia social de mercado de sucesso, onde os cidadãos podem aceder a serviços de saúde, 
educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num 
ambiente urbano e rural. 

  Indikador Outcome 867.0.0.0.0:     

  Indikador Atividade 8670101.0.0: Número de ates 
de encontros de acompanhamento com membros 
da Autoridade 
Número de relatórios de visitas a obras  
Número de minutas de encontros de 
acompanhamento com membros da liderança local 
Quantidade de regulamentos regionais de 
construção aprovados e implementados 

75% Fasilita Governo ba melhoramentu transparansia 
publiku kona-ba lala'ok Desenvolvimentu 
Infraestrutura iha RAEOA, ba atendimentu 
informasaun publik. 

  Indikador Atividade 8670102.0.0: Número de 
Relatórios mensais de atividades;  
Número Normas Técnicas produzidas;Número de 
Relatórios de execução do PAA; 

75% Melhoramentu servisu be'e no saneamentu tuir 
planu orsamentu no kapasidade instalada ba 
pedidu husi utilizador no rejistu pedidu hodi 
inkorpora iha planu asaun annual iha tinan tuir 
mai. 

  Indikador Atividade 8670103.0.0: Número de 
minutas de encontros de colaboração com 
membros da Autoridade  
● Número de notas técnicas definindo padrões de 
construção produzidas; 
Número de relatórios de visita de obra 
Número de minutas de encontros de colaboração 
com a liderança local 

94,23% Hakotu izolamentu entre pontu produtivu no 
sentru komersiu no esforsu hodi habelar rede 
distribuisaun be'e moos no eletrisidade no fasilita 
Governo promove obras publikas relasiona ho 
setor Saude, Edukasaun no Agrikultura no 
kontribui ba bem estar sosial no desenvolvimentu 
ekonomiku lokal. 

  Indikador Atividade 8670104.0.0: Todos os 
veículos a circular na RAEOA se encontram 
devidamente registados; Todos os condutores se 
encontram devidamente munidos de cartas de 
condução; Todas as microletes a operarem na 
RAEOA seguem regras e rotas pré-estabelecidas; 
Plano de otimização de paragens de transportes 
públicos em nas rodovias preparado; Paragens de 
transportes públicos no centro da cidade 
identificadas, propostas e quantificadas; 

75% Fasilita Governo ba asegura konformidade Leis 
no kumprimentu regras no kodigu estrada, 
hamenus infrasaun no mortalidade relasiona ho 
asidente rodoviariu no permite hasa'e reseita 
Estadu nian. 

  Indikador Atividade 8670202.0.0: Número de 
Estradas Regionais contempladas no Plano Diretor 
de Ordenamento do Territorio e/ou plano Regional 
Rodoviário, que são reabilitadas e colocadas em 
pleno funcionameno e/ou construidas, facilitando a 
movimentação livre de bens e pessoas entre as 
Sub-Regioes e os futuros Municipios da RAEOA 

3km Promove asesu liu-husi melhoramentu estrada 
rural no urbana ba desenvolvimentu no 
movimentu ekonomiku ne'ebe di'ak liu iha futuru. 

  Indikador Atividade 8670204.0.0: Quantidade de 
Km de estradas e pontes rurais construídas e/ou 
totalmente reabilitadas no âmbito do Programa 
(R4D) 

219km Promove asesu liu-husi melhoramentu estrada 
rural no urbana ba desenvolvimentu no 
movimentu ekonomiku ne'ebe di'ak liu iha futuru. 

  Indikador Atividade 8670503.0.0: Número de 
visitas de fiscalização e monitorização de obras 
feitas seguindo o o manual de fiscalizacao de obras 
da RAEOA 

75% Fasilita Governo iha implementasaun no 
melhoramentu infraestrutura no RAEOA 
implementa konstrusaun hotu-hotu tuir padraun 
kualidade no teknika hodi evita asidente ka 
hamosu insendiu iha habitasaun ka zona 
komersial. 

  Indikador Atividade 8671017.0.0: Evolução física 
da obra 

96,66% Permite armazenamentu ai-moruk hodi rai ho 
kondisaun di'ak hodi permite efetividade 
distribuisaun lailais ba klinika, postu no sentru 
Saude sira iha RAEOA. 

  Indikador Atividade 8671019.0.0: Evolução física 
da construção 

60% Permite hadia kontrolu no arrekada reseitas ba 
Governo, promove kualidade filkalizasaun ba 
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asegura efetividade no efesiensia progressu física 
ba konstrusaun. 

  Indikador Atividade 8671020.0.0: % do estudo de 
redesenho e reablilitação do dormitório dos 
estudantes em Dili executado 

60% Fasiltasaun ba Estudantes sira husi RAEOA 
ne'ebe kontinua eskola iha Dili hodi garantia 
kualidade habitasaun/ambiente saudavel no 
permite desenvolvimentu kapasidade intelektuais 
ne'ebe di'ak iha futuru. 

  Indikador Atividade 8671024.0.0: Evolução física 
do processo de recuperação e conclusão da 
construção do Navio Haksolok e dos Passadiços 
para poder servir Oe-Cusse e Ataúro 

65% Garantia prosesu evolusaun física relasiona 
rekuperasaun no konkluzaun ba konstrusaun 
Navio Haksolok. 

  Indikador Atividade 8671107.0.0: A empresa 
contratada para gerir e administrar a Central 
Elétrica da RAEOAcumpre os termos de contrato 
com o Estado, operando e mantendo a Central, e 
formando e preparando pessoal contratado para 
transitar para operação direta da Central pelo 
Estado. 

100% Promove no Melhora fornesimentu eletrisidade 
no Sentral eletrika Inur Sacato kontinua fornese 
eletrisidade di'ak no baratu ho kustu manutensaun 
ki'ik. 

979 Educação e Formação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as 
idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. 

  Indikador Outcome 979.0.0.0.2:     
  Indikador Atividade 9793902.0.0: Número de 

Professores da pré-escola capacitados para 
melhorar seus conhecimentos e habilidades em 
gestão de sala de aula, pré-literária e pré-
numeracia, e desenvolvimento baseado em jogos 

30 Fasilita Governo Promove no Melhora kualidade 
Professores ba hakbi'it konesimentu no 
habilidade literaria ba prosesu desenvolvimentu 
kualidade Edukasaun ne'ebe di'ak liu iha futuru. 

  Indikador Atividade 9794002.0.2: Quantidade de 
novas iniciativas realizadas para reforçar a 
atratividade do ambiente escolar em pré-escolas 

50% Identifikasaun prioriedades liu-husi kriasaun 
ambiente ne'ebe atrativu ho atividade 
extrakurikuler ba desenvolvimentu mentalidade 
no fisiku estudantes iha Eskola. 

  Indikador Atividade 9794004.0.0: Quantidade de 
pré-escolas públicas que recebem materiais 
didáticos 

15 Fasilita Governo promove no desenvolve 
fasilidades escolar, liu-husi fornesimentu 
materiais aprendizagem ho objetivu hasa'e taxa 
partisipasaun no interese iha atividade eskolar. 

  Indikador Atividade 9794105.0.2: Alunos da EPE 
recebem $ 0,25 por cada aluno para 200 dias 
efetivos em 2021 

705 [S] Fasilita Governo ba kriasaun sustentabilidade ba 
funsionamentu Administrasaun no planu Ensino 
Pre-Eskolar publikas iha RAEOA. 

  Indikador Atividade 9794201.0.1: Quantidade de 
alunos da EPE que recebem merenda escolar 
durante o ano letivo completo (200 dias efetivos) 

705 [P] Fasilita Governo promove no melhora kualidade 
intelektualidade liu-husi programa merenda 
escolar ba aumenta nutrisaun relasiona ho taxa 
partisipasaun estudante nian iha atividade 
aprendizagem. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de 
educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). 

  Indikador Outcome 979.0.1.0.2:     
  Indikador Atividade 9793410.0.0: Número de 

professores do ensino primário (1.º e 2.º ciclo) que 
desenvolvem os seus conhecimentos de práticas de 
fala e ensino da lingua portuguesa através de 
treinamento com formadores de língua portuguesa 

150 Fasilita Governo ba promove kapasidades no 
kualidade professores liu-husi formasaun ba 
lingua portuguesa. 

  Indikador Atividade 9793411.0.0: Quantidade de 
Escolas Basicas Públicas (EB) que beneficiam de 9 
meses de apoio financeiro através de concessões 
escolares 

18111 Fasilita Governo defini prioriedades hodi asegura 
sustentabilidade ba funsionamentu 
administrasaun no planu Ensino Basico Publikas 
iha RAEOA. 

  Indikador Atividade 9793413.0.0: Quantidade de 
novas Bibliotecas Escolares da RAEOA apoiadas 

50% Fasilita Governo ba desenvolve kampanha ba 
Promove cultura alfabetizasaun no antusiasmu 
leitura liu-husi fornesimentu Biblioteka 
Eskolares. 

  Indikador Atividade 9793504.0.1: ? 75% Melhoramentu mobiliarius ba Ensino Escolar 
Basico hotu iha RAEOA hodi hasa'e 
konsentrasaun estudante nian iha partisipasaun 
aula presensial. 

  Indikador Atividade 9793602.0.1: Quantidade de 
Estabelecimentos Integrados do Ensino Basico na 
RAEOAque implementam atividades extra-
curriculares 

21 Promove no Desenvolve atividade atrativu liu-
husi implementasaun atividades extra-
curriculares Eskolar. 

  Indikador Atividade 9793611.0.0: Quantidade de 
escolas do EB alvo de ações de monitorização 
conduzidas mensalmente 

40 Melhoramentu atividade inspesaun no 
monitorizasaun ba Eskola EB relasiona taxa 
partisipasaun professores iha sala aprendizagem, 
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método hanorin no atualizasaun ba problemas 
ne'ebe Eskola enfrenta. 

  Indikador Atividade 9793701.0.2: Quantidade de 
alunos do EB que recebem merenda escolar 
durante o ano letivo completo (200 dias efetivos) 

18111 Fasilita Governo promove no melhora kualidade 
intelektualidade liu-husi programa merenda 
escolar ba aumenta nutrisaun relasiona ho taxa 
partisipasaun estudante nian iha atividade 
aprendizagem. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino 
secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no 
ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos 

  Indikador Outcome 979.0.2.0.2:     
  Indikador Atividade 9793212.0.0: Número de 

escolas móveis e outras, e de laboratórios em que 
se realizam encontros mensais destinados à 
promoção uso das TIC no ensino e aprendizagem 

12 Melhoramentu no hasa'e kapasidade no 
konesimentu TIC / ICT ba Professores no 
Estudantes. 

  Indikador Atividade 9793303.0.1: Número de 
estudantes de ES Públicas que recebem apoio 
financeiro proveniente de concessões escolares 

1885 Melhora no promove sustentabilidade ba 
funsionamentu administrasaun no planu Ensino 
Sekundariu Geral publiku iha RAEOA. 

  Indikador Atividade 9793306.0.1: Quantidade de 
Estudantes do ESTV apoiados financeiramente 
através de Concessões Escolares (atribuídas a 1 
escola) 

1039 Melhora no promove sustentabilidade ba 
funsionamentu administrasaun no planu Ensino 
Tecnico Vocasional Publiku iha RAEOA. 

  Indikador Atividade 9793311.0.0: Número de 
visitas de monitorização às atividades realizadas 
pelas ES Geral mensalmente 

40 Promove no Desenvolve servisu Inspesaun no 
Monitorizasaun ba Eskola ESG hodi hasa'e taxa 
partisipasaun Professores iha atividade Eskolar, 
Metodu hanorin no atualizasaun problemas 
ne'ebe Eskola enfrenta. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a 
introdução do Programa Nacional de Equivalência  

  Indikador Outcome 979.0.3.0.2:     
  Indikador Atividade 9792903.0.0: Número de 

alunos que assiste regularmente a aulas presenciais 
do Programa ALFANAMOR 

254 Promove hodi fasilita no prepara Estudante sira 
ne'ebe la termina estudu iha EB no ESG hodi 
hasa'e konesimentu literaria tuir manual Ensino 
ne'ebe estabelese iha Timor Leste ba 
kontinuasaun estudu iha nivel Eskolar tuir mai. 

  Indikador Atividade 9792904.0.0: Número de 
visitas mensais de monitorização ao Programa de 
Ensino Recorrente 

40 Promove no Desenvolve servisu Inspesaun no 
Monitorizasaun ba atividade no implementasaun 
programa Alfanamor hodi hasa'e taxa 
partisipasaun Professores iha atividade Eskolar, 
Metodu hanorin no atualizasaun problemas 
ne'ebe Eskola enfrenta. 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar 
a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza 

  Indikador Outcome 980.0.0.0.2:     
  Indikador Atividade 9804301.0.1: ? 100% Fasilita Governo atu arrekada reseita liu-husi taxa 

kontribuisaun protesaun sosial ba redusaun 
pobreza no projesaun reseita ba futuru. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como 
outro cidadão 

  Indikador Outcome 980.0.1.0.2:     
  Indikador Atividade 9801206.0.1: Atividades de 

socialização e monitorização junto das pessoas 
portadoras de deficiência, com vista à 
implementação do Plano de Ação para a promocão 
e proteção dos seus direitos 

2 Promove Espiritu individu portadora difisiensia 
no hasa'e taxa partisipasaun iha vida ekonomiku 
no atividades publika. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas 

  Indikador Outcome 980.0.2.0.3:     

  Indikador Atividade 9800304.0.1: Apoiar a 
Celebração dos Massacres em RAEOA e apoiar a 
Implementacao Programa Nacional ACLN em 
RAEOA para reverificação dos dados dos 
Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação 
Nacional 

5 Valorizasaun no Rekonesimentu ba luta Martires 
da Patria sira nian hodi hametin unidade 
Nacional. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se 
encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de 
assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que 
possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros 
cidadãos de Timor-Leste. 
2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com 
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a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora 
para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das 
vítimas, sobreviventes e testemunhas. 

  Indikador Outcome 980.0.3.0.3:     

  Indikador Atividade 9803901.0.2: Número de 
caixões atribuídos às famílias enlutadas a título de 
apoio 

0 Apoio kondisional ba funsionarius no familia 
vulneral. 

  Indikador Atividade 9804101.0.2: Percentagem 
grupos vulneráveis da RAEOA que recebem apoio 
assistência humanitária pontual (orfanatos, grupo 
deficientes e instituições religiosas) 

75% Prevensaun no Protesaun ba vitimas desastres 
naturais liu-husi identifikasaun no rekolamentu 
dadus konkretu ba numeru ba distribuisaun 
ekipamentus no material alimentares no naun-
alimentares. 

  Indikador Atividade 9804103.0.0: Levantamento 
de dados sobre as famílias afetadas por desastres 
naturais para o desenvolvimento de SOP para a 
distribuição de itens alimentares e não alimentares 
para recuperação pós-desastre 

75% Fasilita Governo ba melhoramentu SOP ba asaun 
apoio familia afetadas husi desastres naturais. 

  Indikador Atividade 9804104.0.0: Número de 
mulheres grávidas e crianças afetadas e 
necessitadas apoiadas para dar resposta às suas 
necessidades básicas 

4 Fasilita defini prioriedades ba apoio kondisional 
ba familia afetadus sira. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos 
sociais são protegidos 

  Indikador Outcome 980.0.4.0.2:     
  Indikador Atividade 9802503.0.1: Número de 

ações de socialização, capacitação e sensibilização 
comunitária para a inclusão social, na RAEOA 

4 Promove konesimentu komunidades sira nian 
kona-ba Inkluzaun Social. 

  Indikador Atividade 9802601.0.2: Quantidade de 
crianças em conflito com a lei, reclusos e ex 
reclusos acompanhados e apoiados, com vista à 
sua reintegração na comunidade 

12 Promove no Proteje ba akompaniamentu vitima 
ou sidadaun ne'ebe mak kontra Lei ho seguru 
wainhira re-integra ba Sociedade. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos 
desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na 
sociedade civil  

  Indikador Outcome 980.0.5.0.1:     

  Indikador Atividade 9800201.0.0: Quantidade de 
modalidades desportivas abrangidas em eventos 
desportivos na área da juventude 

8 Desenvolve no promove eventus regional ba 
melhoramentu Espiritu kompetitivu desportu ba 
Juventude no Sociedades desportus iha RAEOA. 

  Indikador Atividade 9803802.0.4: Quantidade de 
jovens formados (em Informática, Inglês e Língua 
Portuguesa), na RAEOA 

124 Hasa'e konesimentu Juventude hodi bele compete 
iha era globalizasaun no digitalizasaun, no 
konesimentu iha lingua. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indikador Outcome 980.0.9.0.h:     

  Indikador Atividade 9802815.0.0: Número de 
eventos e atividades desportivas destinadas a 
reforçar a inclusão, a paz e a coesão social 
organizados 

3 Desenvolve no melhoramentu atividades 
esportivas inklusaun ba konstrusaun paz no 
koesaun social. 

  Indikador Atividade 9802923.0.0: Número de 
Encontros de Sensibilização sobre a Violência 
baseada no Género 

6 Promove atividade advocasia liu-husi 
sensibilizasaun kona-ba violencia baseia-ba 
Jeneru. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças 
através de mudanças de atitude e violência contra crianças 

  Indikador Outcome 980.0.c.0.1:     
  Indikador Atividade 9801702.0.0: Ações de 

sensibilização sobre formas de apoio e proteção a 
crianças vítimas, nomeadamente através da 
priorização da prestação de servicos e de 
tratamento preferencial 

12 Promove protesaun no defini prioriedades ba 
atendimentu atetude ou violencia ba labarik liu-
husi akompaniamentu no sensibilizasaun kona-ba 
formas sira. 

  Indikador Atividade 9801705.0.1: Celebração do 
dia Mundial dos direitos das crianças e celebração 
do dia Mundial da Convenção dos direitos das 
crianças 

1 Selebrasaun Loron Mundial ba labarik, 1 de 
Junho. 

  Indikador Atividade 9801802.0.0: Número de 
atividades das campanhas de sensibilização 
implementadas na RAEOA-ZEESM 

6 Sensibilizasaun ba promove konesimentu, kona-
ba Edukasaun ba direitus labarik no violencia 
kontra labarik sira. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.i : Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, 
incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de 
acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações 
escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, 
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violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como 
gravidez na adolescência. 

  Indikador Outcome 980.0.i.0.4:     

  Indikador Atividade 9803201.0.1: Número de 
participantes nos encontros realizados durante o 
ano, destinados à monitorização e avaliação da 
promoção da igualdade de género na RAEOA 

22 Promove monitorizasaun no avaliasaun kona-ba 
konesimentu labarik baseia-ba Jeneru relasiona 
implementasaun komprimisius Jeneru no 
Inklusaun Social. 

981 Protecção e Conservação do Ambiente 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido 

  Indikador Outcome 981.0.0.0.1:     
  Indikador Atividade 9810101.0.0: Número de 

Sucos da RAEOA e de participantes a abranger 
numa campanha de educação sobre a importância 
da proteção ambiental  

1). 6 (sukus) 
2). 450 
(participantes) 

Komunidade hetan konxiensializasaun kona-ba 
nessesidade protesaun no importansia ambiente 
saudavel nu'udar kondisaun ba moris di'ak. 

  Indikador Atividade 9810102.0.0: Número de 
sucos da RAEOA abrangidos em campanhas de 
proteção, conservação, reabilitação e gestão da 
biodiversidades 

95% Promove kooperasaun servisu ne'ebe diak entre 
komunidade no Governo hodi haburas ambiente 
saudavel, haburas riku-soin natural ba 
desenvolvimentu ekonomiku oioin iha futuru. 

982 Turismo 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um 

destino turístico favorito na Ásia-Pacífico 
  Indikador Outcome 982.0.0.0.2:     

  Indikador Atividade 9820504.0.2: Número de 
eventos promocionais (exposições / feiras / 
festivais) destinados a promover a cultura, o 
turismo e os produtos nacionais; 

4 (eventos) Promove cultura, turismo no produtu nasionais 
RAEOA nian. 

  Indikador Atividade 9820508.0.1: Website 
atualizado de promoção turística da RAEOA 
criado em três línguas; Brorochura com o diretório 
de alojamentos e retaurantes devidamente 
registados e licenciados, eventos culturais e 
religiosos de interesse turístico produzida 

100% Promosaun no promove turistika RAEOA nian ba 
mundu. 

  Indikador Atividade 9821003.0.0: Quantidade de 
Locais de Turismo de Natureza, contemplação e 
Bem-Estar promovidos a nível nacional 

2 Promove liu-husi identifikasaun Turismo 
natureza lokais ba nivel Nasional no 
Internasional. 

  Indikador Atividade 9821004.0.0: Número de 
zonas com potencial turístico identificadas e com 
planos de desenvolvimento e/ou reclassificação 
aprovados 

2 Promove no habelar oportunidades komersial no 
ekonomikas ba komunidades sira iha zona 
turistika ka ho potensial turistika. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 982.0.1 : Instalações turísticas em funcionamento em todo o país 
  Indikador Outcome 982.0.1.0.2:     

983 Investimento e Diversificação Económica 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados 

  Indikador Outcome 983.0.0.0.2:     

  Indikador Atividade 9832204.0.1: Avaliação de 
propostas de criação de emprego e 
acompanhamento integral dos grupos apoiados  

3 Melhora oportunidades servisu liu-husi projetu 
oioin ne'ebe fomenta husi investimentu RAEOA 
nian iha setor oioin. 

  Indikador Atividade 9832206.0.1: ? 3 Promove asesu ba sentru empregu ne'ebe iha 
parseiru ho instituisaun ba suporta 
desenvolvimentu kontinuo. 

  Indikador Atividade 9832302.0.1: Quantidade de 
formandos graduados em centros de treinamento 
credenciados todos os anos em certas áreas 

20 Promove asesu ba formasaun profisional ho 
kualidade ne'ebe permite ba preparasaun hodi 
kontribui ba sociedade no ekonomia lokal. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores 
  Indikador Outcome 983.0.2.0.2:     

  Indikador Atividade 9831602.0.2: Número de 
crianças participantes na Jornada Mundial sobre 
trabalho infantil a realizar na Sub-Região de Pante 
Makassar 

200 Komemorasaun Loron Mundial Infantil ba 
promove no melhora kondisaun no dignidade 
traballadores nian. 

  Indikador Atividade 9831702.0.2: Número de 
empresas e trabalhadores inspecionadas no ano 

32 Traballadores sira servisu ho kondisaun digna, 
ambiente no relasaun laboral tuir Regras no Leis 
ne'ebe vigora kona-ba empresas no traballadores. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a 
construir a nossa nação 

  Indikador Outcome 983.0.4.0.2:     

  Indikador Atividade 9831504.0.2: ? 50% Promove oportunidades ba komersiante sira hodi 
habelar konesimentu, abilidade no atetudi hodi 
haburas sira nia negosiu no identifika 
oportunidade foun. 
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  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento 
econômico 

  Indikador Outcome 983.0.5.0.2:     

  Indikador Atividade 9831305.0.0: 
Seminários/encontros para consciencializar os 
negociantes sobre a aplicação de regras de preço 
justo 

4 (seminarios) Promove no asegura katak atividade komersiuj 
hala'o livre husi espekulasaun folin no hahalok 
ne'ebe kontribui ba kresimentu ekonomiku setor 
komersial nian. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.a : O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do 
Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a 
promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste. 

  Indikador Outcome 983.0.a.0.1:     
  Indikador Atividade 9832602.0.1: Realização de 

um estudo de mercado destinado a identificar, 
promover e comercializar produtos locais 
existentes na RAEOA e em outros Municípios de 
forma a diversificar os produtos e quantidades 
disponíveis no mercado Regional, Nacional e 
Internacional 

3 Promove, identifika no diversifika produtus 
ne'ebe bele kontribui ba desenvolvimentu ho 
valor ekonomiku aas iha merkadu Regional, 
Nasional no Internasional. 

  Indikador Atividade 9832604.0.1: Número de 
empresas sustentáveis e inovadoras da RAEOA 
que beneficiam do Programa FIN (Facilita 
Incubação de Negócio) 

5 Promove no Proteje desenvolvimentu Empresas 
(setor privadu) Inovadoras sira liu-husi programa 
FIN (Fasilita Inkubasaun Negosiu). 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a 
harmonização das relações de trabalho 

  Indikador Outcome 983.0.f.0.1:     

  Indikador Atividade 9830501.0.1: 1) Consultas 
Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores; 
Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 
101 trabalhadores 2) Orientação sobre a lei do 
trabalho : 20 companhias 493 trabalhadores, 3) 
Verificar os contratos de serviço: 15 companhias, 
239 trabalhadores  

70% Promove no Proteje traballador sira hotu iha 
RAEOA servisu ho digna, ambiente ne'ebe 
hakturi Lei, relasaun laboral di'ak no respeitu. 

  Indikador Atividade 9830503.0.1: Realizar 
seminário em RAEOA com 150 Participantes 

100% Valorizasaun ba komemorasaun Loron Mundial 
ba Traballador. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo  
# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo obrigações 41,9%   
% da execução do Plano de Aprovisionamento 30,9%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Francisco Da 

Conceicao 

Noronha 

Thursday 20th of 

October 2022 

04:22:12 PM 

Marcos  Seo 

Thursday 20th of 

October 2022 

04:23:26 PM 

Arsenio Paixao 

Bano 

Thursday 20th of 

October 2022 

04:28:42 PM 
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80. J2: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (INCT) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J2: Instituto Nacional de Ciências 

e Tecnologia  
490,824 - - 490,824 345,239 70.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
210,190 - 1,855 212,045 142,150 67.0% 

979: Educação e Formação 280,634 - (1,855) 278,779 203,089 72.8% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

J2: Instituto Nacional Ciências e 

Tecnologia (INCT) 
  57,000       57,000 

979: Educação e Formação   57,000       57,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

979 Educação e Formação 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, 

para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado. 

  Indicador de Outcome 979.0.4.0.3: As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões 

legalmente definidos 

  Indicador da Atividade 9792502.0.1: Pesquisas 

/ estudos realizados 

12 As Investigações Científicas com base em linhas de 

pesquisas definidas realizadas atraves de pesquisa de 

abordagem basica e aplicada irão proporcionar 

informações adequadas aos parceiros para a formulação 

das políticas públicas nacionais, regionais e locais. 

  Indicador da Atividade 9792503.0.0: eventos 

realizados e conhecimentos científico 

recomendado /divulgado 

1) 3; 

2) 16 

A divulgação dos resultados de pesquisa científicas 

visa promover a ciência, tecnologia e inovação de base 

investigação cientifica para o bem-estar social dos 

timorenses. 

510 

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.2.2: Plano Estratégico Aprovado 

Indicador da Atividade 5100301.0.x: 

Cooperação establecido 

6 A cooperação estabelecida com as autoridades 

municipais no âmbito de pesquisa tem o impacto 

imediato na formulação no plano diretor municipal a 

curto prazo visa alcancar o bem estar da população a 

longo prazo. 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
82,4% 

  

% da execução do Plano de Aprovisionamento 74,0%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Calistro  Maria  

Correia 

Friday 14th of 

October 2022 

10:47:21 AM 

Maria  Elsa Diogo  

Correia 

Friday 14th of 

October 2022 

10:54:35 AM 

Augusto da 

Conceição Lobo 

Soares 

Friday 14th of 

October 2022 

11:02:05 AM 
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81. J3: AGÊNCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P. (TIC 

TIMOR, I.P) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J3: Agência de Tecnologias da 

Informação e Comunicação –TIC 

TIMOR I.P 

6,353,916 - - 6,353,916 1,611,888 25.4% 

252: Telecomunicações 2,573,914 - - 2,573,914 751,442 29.2% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
3,780,002 - - 3,780,002 860,446 22.8% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

J3: TIC Timor I.P   1,619,945       1,619,945 

252: Telecomunicações   1,619,945       1,619,945 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

252 Telecomunicações 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 252.0.5 : Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços 

Públicos Chave são fornecidos on-line. 

  Indikador Outcome 252.0.5.0.1: Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 

12 ne 'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus 

  Indikador Atividade 2520301.0.0: Tinan 2023 

iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui 

municipio administrativu 12 no RAEOA ne 

'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi 

E-Government sentru dadus 

Detallu servisu infraestrutura 

nebe'e mak TIC fornese ona to 

iha fim de Setembro: 

 

Email Hosting: Instituisaun 44 

DNS Hosting: Instituisaun 50 

Redezenhu LAN: Instituisaun 18 

Fornese Servidor Virtual: 

Instituisaun 40 

Fasilita ona instituisaun sira nebe'e 

hetan apoiu husi TIC TIMOR hodi 

bele iha rasik sira nia sistema 

elektroniku no jere rasik husi Timor 

oan no tempo hanesan konsege poupa 

ona orsamentu lubuk ida. 

Pedidu lubuk ida mak tama mai no 

ekipa sei prepara no pronto atu atende 

ba pedidu sira ne'e. 

  Indikador Atividade 2520404.0.0: Numeru 

Instituisaun Governu utiliza servisu internet 

TIC Timor; 

To iha fim de Setembru, 

Instituisaun hamutuk 34 mak 

asesu ona ba INTRANET no 32 

asesu ba INTERNET. 

Impaktu konkretu nebe'e iha mak 

hanesan Munisipiu sira agora fasil atu 

asesu ba rede lokal no bele fasilita 

sira halo servisu ho efisiente.  

Liu husi servisu hirak nebe'e mak 

fornese ona konsege poupa 

orsamentu Governo nian balun. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo  
# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
56,1% 

  

% da execução do Plano de Aprovisionamento 24,8%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Inacio Orlando E. 

Silva Araujo 

Thursday 13th of 

October 2022 

04:22:41 PM 

Maria da Frosa H 

Marques 

Friday 14th of 

October 2022 

09:59:46 AM 

Roberto  Caitano 

de Sousa Vicente 

Saturday 15th of 

October 2022 

06:00:56 PM 
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82. J4: INSPEÇÃO GERAL DO TRABALHO (IGT) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J4: Inspeção-Geral do Trabalho  490,868 - - 490,868 302,595 61.6% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
237,735 - - 237,735 126,114 53.0% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
253,133 - - 253,133 176,481 69.7% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores 

  Indikador Outcome 983.0.2.0.1: 1)Número de crianças e comunidades obter as informações sobre o modo 

adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado 

2)# trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos 

divulgados atraves de 10 seminários realizados nos municípios. 

3) # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados 

4)# de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro 

  Indikador Atividade 9831602.0.1: Número de 

participantes participarão na 1 celebração da 

Jornada Mundial do trabalho infantil realizada 

no município de RAEO 

145 crianças e comunidades obter as informações sobre o 

modo adequado para prevenir o trabalho infantil e 

trabalho forçado 

  Indikador Atividade 9831702.0.1: # de visitas 

de Inspeções de trabalho realizadas e 

empregadores e trabalhadores inspecionados 

1.563 Cria mecanismo para combater o trabalho precario, 

nomeadamente atraves da monitorizacao das entidades 

empregadores, bem como garantir a implementacao da 

legislacao laboral e dos mecanismo de protecao 

social,regular a lei do trabalho e reforcar os mecanismo 

de dialogo para o aumento da produtividade,melhorar 

os mecanismo de resolucao conflitos no trabalho . 

  Indikador Atividade 9831703.0.1: # de 

autorizações de trabalho emitidos a 

empregadores e trabalhadores estrangeiro 

4.212 Das atividades do emitente autorizacao trabalho pode 

facilmente controlar, proteger e garantir todas as 

atividades de trabalhadores estrangeiros com base na 

lei no 4/2012 artigo 77 e convencao da ONU sobre a 

protecao de trabalho dos estrangeiros e suas familias e 

apoiar e asistir os grandes investidores a expandir as 

suas operacoes e establecer e mais vinculos com a 

economia local, dado que grandes investimentus 

contribuem para a criacao de mais postos de trabalho 

qualificados e bem remunerados. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo  
# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3   

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 

61,6%   

% da execução do Plano de Aprovisionamento 57,3%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Lucia Maria de 

Araujo 

Friday 14th of 

October 2022 

10:43:05 AM 

Angela  Nunes 

Friday 14th of 

October 2022 

10:51:52 AM 

Rofino Lopes dos 

Reis 

Friday 14th of 

October 2022 

11:01:43 AM 

  



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 230 

 

83. J5: AUTORIDADE DA AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE (AACTL) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J5: Autoridade da Aviação Civil 

de Timor-Leste, I.P. (AACTL) 
685,226 - - 685,226 407,396 59.5% 

502: Transportes 403,213 - - 403,213 219,106 54.3% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
282,013 - - 282,013 188,290 66.8% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

502 Transportes 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 502.0.2 : Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e 

aeroportos internacionais de padrões modernos 

  Indikador Outcome 502.0.2.0.1: 1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento 

em passageiros aéreo 

50201 Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 50201.0.0: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais 

  Indikador Output 50201.0.0.0.1: % da inspeção será 

aumentada 

  

5020101 Certificar os Aeroportos, Vigiar, Auditar, Fiscalizar e aprovar as Infraestruturas Aeroportuariar no teritorio de Timor-

Leste 

  Indikador Atividade 5020101.0.0: 1) Numero 

Certificação, 2). % vizilancia e inspecção, 3) Numero 

de auditoria aeroporto, 4) Numero fiscaliza e aprova 

as infraestrutura aeroportuaria 5) Numeru de 

Regulamentos. 6) Socialização Instrumento de 

Serviço as infraestrutura aeroportuaria 7) % 

participação e proativo em conferência e encontro 

Assembleia Geral -ICAO 

1) 0 

2) 11 vizilancia e inspecção 

3) 4 auditoria aeroporto 

4) 3 fiscaliza e aprova as infraestrutura aeroportuaria 

5) 6 Regulamentos 

6) 2 Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutura 

aeroportuaria 

7) 6 participação e proativo em conferência e encontro 

Assembleia Geral -ICAO ( 5 via zoom e 1 em Montreal) 

5020102 Certificar, Auditar, Vigiar e Fiscalizar os Serviços de Trafego Aéreo, Navegação e Sistema e Facilidade de 

Navegação no Teritorio Timor-leste 

  Indikador Atividade 5020102.0.0: 1). Numero de 

aprovação Sistema Naveagação; 2) Numero de 

Emição e Validação Licença do Contoloador Trafego 

Aereo; 3. % Visilancia ao 3 Aeroportos (Dili, 

Oecusse e Suai); 4. Numero de Regulamentos, 5) % 

participação e proativo em conferência e encontro 

Assembleia Geral -ICAO 

1) 2 aprovação sistema navegação 

2) 5 Emição e validação do controlador trafego Aero 

3) 3 vigilancia aos aeroportos 

4) 8 numeros de regulamentos 

5) 1 numero de participação e proativo em comfrensia 

assembleia geral ICAO 

5020103 Operacionalizar a segurança de Opreçoens de Voo, Pessoal de Auranâutica e Aeronavegabilidade, e Assistência em 

Escala 

  Indikador Atividade 5020103.0.0: 1) % aprovação de 

voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Lisenca 

Pessoal Aeroneutica, 3) Emite Sertificado 

Aeronavegabilidade, 4) Emite Numero Certificado 

assistencia em Escala, 5) Numero de Regulamentos, 

6) % participação e proativo em conferência e 

encontro Assembleia Geral -ICAO 

1) 100 % 

2) Mantinda 7 Validação Lisenca Pessoal 

3) 0 Sertificado Aeronavegabilidade 

4) 0 Certificado assistencia em Escala 

5) 9 Regulamentos (1.Airworthiness notice 01/21 procedure 

for issuing a certificate of Airworthiness,2. Part 6- approved 

maintenance organization, 3. Part 1- General policies, 

procedures and definitions,4. Part 3- approved traning 

organizations,5.Part 5- airworthiness,6. Part 9- Air operator 

certifation and administration,7.personnel 

licensing,8.Instrumets and equipment,9. Part 10- 

Commercial Air transport by foreign air operators within the 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

Democratic republic Timor Leste 

6) 100 % Online virtual 

5020104 Implementar, Aprovacao, Vigilância e Dezenvolvimento de Facilitação e Seguranca de Transportes Aéros 

  Indikador Atividade 5020104.0.0: 1. Numero de 

aprovação Programa Segurança Operadores 

Aviação, 2. Numero de Visilancia Operadores 

Aviacao, 3. Implementacao Facilitacao e Segurança; 

Numero de Aprovação dos Regulamentos 

Operacionais. 4) % participação e proativo em 

conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO 

1) 2 aprovação programa de segurança 

2) 75% numero de vigilancia 

3) 0 

4) 2 (Participa na 17th CASP-AP Steering Committee 

Meeting Online virtual e encontro com Program coordinator 

CASP- AP ) 

5020105 Recolha Receitas e Verifica os requisitos Operadores, Supervisionado de Empresas Licenciadas de Transporte Aero 

  Indikador Atividade 5020105.0.0: 1). % de Receitas, 

2). Avaliar e dar recomendações para empresas 

registada em SERVE, 3). Numeru regulamento 

Taxas/Receitas 4)% participação e proativo em 

conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO 

1) Receitas $ 10.590 

2) 5 avaliação voi concluido 

3) 1 

4)Assina acordo de servicos Aeros ASA entre Timor Leste - 

Brunei Darussalam e 5 país na fase de negociação 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.2.4:   

51001 Boa Governação [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.1: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração 

pública 

  Indikador Output 51001.0.1.0.5: % Qualidade Implementação de Recurso Humanos , % Qualidade de Execução as 

Normas 

5100165 Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação das actividades juridicao AACTL 

  Indikador Atividade 5100165.0.0: % de orientação 

da política. 

75 % Implementação orientação da politica como 

tais;preparação plano orsamento estado ano 2023, pedido 

ajustamento orsamento estado e submeter os planos 

orsamento 2023, aprovação e regulamentos administrative 

sobre cobransa de receitas e regulamentos adminstrativo 

sobre tabela salarial AACTL, I.P. produzir circular 

utilização de uniforme de serviços, nomeação cargos de 

chefias por um ano, continua implementar dezpacho de 

Gabinete Ministro Finaças sobre transferensia 15 % de 

receitas da ANATL,E.P. administração aéroporto Navegação 

Aérea Timor Leste Empreza Pública. Assina Acordo Serviços 

Aérea (ASA) entre Timor Leste -Qatar em Doha, Timor Leste 

– Nova Zelândia em Díli, Timor Leste – Brunei Darussalam 

em Brunei, Participar na Assembleia Geral 41 0 em 

Montreal – Canada.  
# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 64,6% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 53,3%: 17 contratos concluida sobre fornesemento uniforme 

de serviços. Manutenção motorizadas, manutenção Ac, 

iniciar preparação contrato para fornesemento bilhete de 

avião, manutenção maquina de fotocopia e equipamento 

EDP 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Carla Maria 

Sarmento Soares 

Mota 

Thursday 6th of 

October 2022 

09:52:11 AM 

Joao de Andrade 

Saturday 8th of 

October 2022 

12:53:15 PM 

Eusebio  Freitas 

Thursday 13th of 

October 2022 

02:08:22 PM 
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84. J6: CENTRO NACIONAL CHEGA!, I.P. DA MEMÓRIA À ESPERANÇA 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J6: Centro Nacional Chega!  2,547,331 - - 2,547,331 896,219 35.2% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
896,588 - - 896,588 460,004 51.3% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
344,780 - - 344,780 176,351 51.1% 

24: Cultura e Património 1,305,963 - - 1,305,963 259,864 19.9% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 
ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

024 Cultura e Património 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3 : Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, 
direitos humanos e apoio vulnerável 

  Indicador de Outcome 024.0.3.0.0: Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros 
comunitários e histórico pessoal e digitalização dos documentos históricos 

  Indicador da Atividade 0240406.0.0: # 
os municípios que fizeram o mapamentu 
dos sítios históricos; 

Halo ona mapamento 4 (hat) iha 
Municipios Lautem, Viqueque, Covalima, 
no Manufahi 

Sitiu historiku nu'udar sitiu 
konsiensia no memoriavel ba aktu 
heroriku no matawen povu Timor 
nian, hakribi violensia, promove 
valor Direitus Humanus no Paz 
iha Komunidade, sosiedade no 
Timor-Leste 

  Indicador da Atividade 0240407.0.0: # 
Livro de temática histórica produzido e 
publicado; 

Artigu ida konaba temátiku hamlaha 
publika ona iha website chega.tl 

Hariku narativa historia nasional, 
hodi promove partisipasaun 
koletiva iha luta libertasaun patria, 
hodi promove unidade nasional ba 
konkista libertasaun povu 

  Indicador da Atividade 0240408.0.0: (1) 
# Música de Resistensia lançada; (2) # 
Poesia de resistênsia publicada (3) # 
Publicação do Tipo de medicamento da 
resistência; (4) # evento de Festival 
Cultural da Resistênsia Popular realizado 
para promover a arte popular de 
resistênsia; 

(1) 10 Música Resistensia preparadu ba 
lansamentu atravez livrinho ida; (2) 5 
Poesia resistênsia preparadu ba publika 
iha livrinu ida; (3) 5 tipos de 
medicamento da resistência, preparadu ba 
lansa iha livrinu ida; 
(4) 1 evento de Festival Cultural da 
Resistênsia Popular preparadu de 
realizacao 

Promove arte rejistensia popular 
Timor-Leste nu'udar identidade 
nasional, funda aliserse paz, 
komunikasaun tuir dalan kultura 
no/ka abitu lokal mak eziste ona 
hori uluk no hori uain 

  Indicador da Atividade 0240501.0.0: # 
Autoridade de Timor-Leste, comunidade, 
funcionário, sociedade civil, Partidos 
Políticos, Artes Marciais, Pessoas com 
Deficiências ao nível nacional e 
subnacional que participaram ba 
diseminação do Relatório de Chega!, 
PMAS no papel Centro Chega! 

Membru komunidade hamutuk 1732 
kompostu hosi komunidade hosi 
konviksaun relijiojas hamutuk 159, 
membru eskuteiru 103, funsionariu 
públiku 359 no membru PNTL 164 no 
komunidade 947 mak partisipa ona iha 
diseminasaun konaba papel Centro 
Chega!, relatoriu Chega! no PMAS 

Komunidade sensivel ba historia 
no memoria, nomós solidariu ba 
vitima sira, promove 
rekonsiliasaun, dame no paz hodi 
kontribui dezenvolvimentu 
nasional 

  Indicador da Atividade 0240502.0.0: # 
Países que o Centro Chega! visitou para 
a disseminação do Relatório de Chega!, 
PMAS e o papel do Centro Chega! 

(1) Iha ona Termu Referensia konaba 
vizita Centro Chega! ba RWANDA; (2) 
Iha ona kompanhia vensedor ba fornese 
billete aviaun hodi semo ba RWANDA 

Autoriedade Internasional hatene 
historia Timor-Leste, sensivel no 
solidariu ba vitima funu nian sira 
no promove rekonsiliasaun iha 
mundu 

  Indicador da Atividade 0240505.0.0: (1) 
# jornalista hosi media online, tv, radio, 
no imprime mak partisipa ona formasaun 
no iha ona konesimentu konaba 
jornalistika ba paz; (2) realiza ona media 
monitoring ba produtu jornalismu ba paz 
(3) # jornalista/ativista mak hetan ona 
premiu jornalismu ba paz Maria Gorete 

(1) Jornalista nain 36 mak partisipa ona 
iha formasaun konaba jornalizmu ba paz; 
(2) Iha ona manan nain iha premiu 
jornalizmu ba paz Maria Gorrete Joaquim 
tinan 2022 ho kategoria media imprime, 
online nomós televizaun; :(3) TOR ba 
atividade atribuisaun premiu jornalizmu 
ba paz Maria Gorrete Joaquim tinan 2022 
aprovadu ne'ebé sei realiza iha Balibo iha 
ambitu komemorasaun trajedia Balibo V. 

Dignifikasaun ba heroi sira, hodi 
promove valor direitus humanus, 
paz no justisa iha Timor-Leste 
nu'udar aliserse ba 
dezenvolvimentu ne'ebé igual no 
inkluzivu 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 
ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Indicador da Atividade 0240506.0.0: (1) 
# programa talshow transmitido na 
RTTL,Ep e a retransmissão na rádio de 
comunidade; (2) # rádio de comunidade 
que teve apoio do Centro Chega! para 
produzir e emitir o programa de rádio Ita 
nia Memoria (a nossa memória). 

1) Halo ona talkshow transmisaun 
memoria ba esperansa dala hat iha Radio 
Televizaun Timor-Leste Empreza Públika 
(RTTL.Ep.) ne'ebé koalia konaba (a) 
Planu Asaun Annual Centro Chega! (b) 
Tinan V ezistensia Centro Chega! (c) 
Rekonsiliasaun; (d) Muzeum Memorial 
Aileu; (2) 0 

Komunidade Sensivel hatene 
servisu Centro Chega! konseitu no 
mekanizmu sira konaba 
rekonsiliasaun nomós 
prezervasaun memoria historika 
sira nu'udar abut ba 
dezenvolvimentu soio kultural iha 
Timor-Leste 

  Indicador da Atividade 0241402.0.0: # 
livro da matéria educativo Produzido e 
Publicado; 

a) Produz hela Livru Hatutan Memoria 
volume III, b) Livro de Chega! Popular; 
(c) Livrinho 7 de Dezembro; (d) Livrinho 
30 de Agosto (Sequência de 1999) 

Sosiedade akademiku sira iha 
espasu ba aprende no komprende 
historia Timor-Leste nian nu'udar 
baze moris paz no promosaun 
Direitus Humanus 

  Indicador da Atividade 0241407.0.0: # 
funcionário público que frequentou a 
formação e já tem conhecimento sobre 
DH; 

137 Funsionariu Publiku sensivel ba 
Historia no Direitus Humanus 
hodi Promove Prinsipiu Boa 
Governasaun iha vida profesional 

  Indicador da Atividade 0241408.0.0: # 
guarda prisional que frequentou a 
formação e já tem conhecimento sobre 
DH; 

81 Guarda Prizional sensivel ba 
historia no direitus humanus hodi 
promove paz iha servisu fatin 

  Indicador da Atividade 0241901.0.0: # 
estudantes que já visitaram os sítios 
turísticos em Timor-Leste e já sabem a 
história sobre esses lugares; 

539 Sosiedade sensivel ba historia no 
memoria, autor ba promove valor 
direitus humanus, paz no 
rekonsiliasaun 

  Indicador da Atividade 0241903.0.0: # 
estudante que frequentou a formação 
sobre hatutan memoria e a percentagem ( 
%) dos que já escreveram a história dos 
seus pais; 

a) 225; b) 10% Narativa historia nasional sei riku 
liu, sosiedade solidariu no 
rekonese vitima sira 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Indicador de Outcome 980.0.3.0.4: Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que tiveram acesso aos serviços e 
oportunidades básicos e receberam assistência social (acesso aos serviços ou tratamento médico, psicológico, 
reprodutivo e de saúde mental bem como acesso à educação) e direitos econômicos. 

  Indicador da Atividade 9801001.0.0: # 
Organização de Sobreviventes receberam 
fundo do Centro Chega! 

2 Kapasidade organizasaun 
rezistensia forte, fasilita asistensia 
diak liu ba sobrevivente sira 
ne'ebé nesesita asisténsia; 

  Indicador da Atividade 9801003.0.0: Já 
existe a base de dados integrado, seguro, 
responsivo e atualizado; Registo de 
Soreviventes e já está no Notoriado de 
Justiça. 

(a)Baze dedadus Sobrevivente 
estabelesidu;  
(b) 25 

Sistema baze dadus ne'ebé 
integradu, fasilita servisu 
asistensia ba sobrevivente 
vulneravel sira iha Timor-Leste 
mais responsivu no akuntavel 

510 
  
  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de 
verificação  

3 
  

% da execução orçamental, incluindo 
obrigações 

47,1% 
  

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

14,8% 
  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Martinho - Moniz 

Wednesday 19th 

of October 2022 

10:19:27 AM 

Maria  Arminda 

G. da Costa 

Wednesday 19th 

of October 2022 

01:11:30 PM 

Hugo Maria 

Fernandes 

Wednesday 19th 

of October 2022 

01:12:33 PM 

  



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 234 

 

85. J7: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BETANO (IPB) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J7: Instituto Politécnico de Betano  1,201,241 - - 1,201,241 709,173 59.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
462,129 - - 462,129 259,194 56.1% 

979: Educação e Formação 739,112 - - 739,112 449,979 60.9% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

979 Educação e Formação 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, 

para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado. 

  Indicador de Outcome 979.0.4.0.4: As 

instituições de ensino superior são 

credenciadas de acordo com os padrões 

legalmente definidos 

50% 1). Eleva Konhesimentu dosente liu husi formasaun 

Pedagozika no seminarius / workshop hodi transforma 

siensia ba estudante tuir kurikulu padraun nasional no 

internasional; 2). Forma no kapasita estudante atraves 

programa apriendisazem, pratika laboratoroiu, pratika 

kampo, estudu komparativu, peskiza, seminariu no 

dedikasaun ba komunidade ka estajiu profesional; 3). Ho 

trasnformasaun siensia no pratika ba estudante sira mak 

pasu pozetivu atu formandu sira bele kria servisu ba sira 

nia aan rasik, familia, sosiedade no kontribui ba paz ka 

prevene konflitu iha komunidade; 4). Dezenvolve mos 

atividade edukativu sira hodi eleva Talentu estudante atu 

dignifika ita nia tradisaun / kultura, partisipa atividade 

desportiva iha nivel lokal no nasional nomos atividade 

divertimentu hodi anima komunidade em jeral. 

  Indicador da Atividade 9792701.0.0: 

Estudantes participam em atividades de 

estagio pedagogico e pratica 

347 Hahu Fulan Janeiru to Fulan setembru 2022, Estudante 

Eskola Superior Engenharia - Kursu Konstrusaun Sivil 

Na'in 347 (inklui mos sira na'in 50 ne'ebe foin gradua iha 

fulan agostu 2022 liu ba) partisipa ona iha atividade pratika 

no estajiu profesioanal hodi eleva sira nia konhesimentu no 

halo dedikasaun ba komunidade 

  Indicador da Atividade 9792703.0.0: 

Estudantes têm acesso de formação no 

Centro Formação Tibar e Faculdade de 

Engenharia, Ciêcias e Technologias da 

UNTL e dos Docentes têm acesso de 

treinamento/workshop/seminarios são 

implementados e capacitados 

106 1). Estudante Eskola Superior Engenharia - Kursu 

Konstrusaun Sivil Na'in 106 partisipa tia ona formasaun 

profesional ho susesu iha Sentru Formasaun - CNEFP 

Tibar no Fakuldade Engenharia UNTL nu'udar meus hodi 

forma no kapasita estudante sira atraves programa 

apriendisazem, pratika laboratoroiu, pratika kampo no 

estudu komparativu; 2) Ho trasnformasaun siensia no 

pratika ba estudante sira mak pasu pozetivu atu formandu 

sira bele kria servisu ba sira nia aan rasik, familia, 

sosiedade no kontribui ba paz ka prevene konflitu iha 

komunidade. 

  Indicador da Atividade 9792704.0.0: 

Estudantes participam em atividades de 

estagio pedagogico e pratica 

252 To'o loron 30 Fulan setembru 2022, Estudante Eskola 

Superior Agronomia no Zootecnika - Kursu Produsaun 

Animal Na'in 252 (inklui mos sira na'in 50 ne'ebe foin 

gradua iha fulan agostu 2022 liu ba) partisipa ona iha 

atividade pratika no estajiu profesioanal iha fatin pratika 

IPB, Gracia Farm - Railaco, Dili, no suku sira iha postu 

Administrativu Same hodi eleva sira nia konhesimentu no 

halo dedikasaun ba komunidade. 

  Indicador da Atividade 9792706.0.0: 

Estudantes e Docentes têm acesso de 

formação 

263 1). Estudante no dosente Eskola Superior Agronomia no 

Zootecnika - Kursu Produsaun Animal na'in 263 partisipa 

tia ona ho susesu iha formasaun no treinamentu sira 

nu'udar pasu pozetivu: 1). Eleva Konhesimentu dosente liu 
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# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

/treinamento/workshop/seminarios são 

implementados e capacitados 

husi formasaun Pedagozika no seminarius / workshop hodi 

transforma siensia ba estudante tuir kurikulu padraun 

nasional no internasional; 2). Forma no kapasita estudante 

atraves programa apriendisazem, pratika laboratoroiu, 

pratika kampo, estudu komparativu, peskiza no seminariu; 

3). Ho trasnformasaun siensia no pratika ba estudante sira 

mak pasu pozetivu atu formandu sira bele kria servisu ba 

sira nia aan rasik, familia, sosiedade no kontribui ba paz ka 

prevene konflitu iha komunidade. 

  Indicador da Atividade 9792707.0.0: 

atividades extracurriculares implementados 

com sucesso 

66% Estudante IPB mos partisipa iha atividade ekstrakurikular 

sira hanesan desportu, dansa kultura, treinamentu ba 

senadu estudantil, formasaun, partisipa iha eventu ofisial 

sira iha nivel IPB, Nivel Munisipal no Nasioanal hodi 

dezenvolve atividade edukativu sira hodi eleva Talentu 

estudante atu dignifika ita nia tradisaun / kultura, partisipa 

atividade desportiva iha nivel lokal no nasional nomos 

atividade divertimentu hodi anima komunidade em jeral. 

510 

  

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indicador de Outcome 510.0.0.2.3: Plano 

Estratégico Aprovado 

50%   

Indicador da Atividade 5100212.0.g: 1). % 

de progresso de programa de 

modernização do IPB; 2). % 

desenvolvimento de sistemas de Biblioteca 

digital, sistema Biblioteca, sistema 

academica,etc.;3). % desenvolvimento 

infraestrutura basico. 

100% 1). Kompleta no priense rekezitus avaliasaun husi ANAAA 

hodi implementa no produz rekursu (graduadu) ne'ebe 

kualifikadu no kompetetiva; 2). Kopera mos ho 

Departamentu Informatika, Fakuldade Engenharia UNTL 

liu husi sistema SIGA nomos ho TIC TIMOR hodi fo ona 

formasaun (Sei kontinua tan iha Q4) ba estrutura, dosente 

no funsionariu kona-ba oinsa atu kria, dezenvolve no iha 

ne'ebe deit bele asesu dadus sira IPB nian ho lalais no 

detaillu hodi responde ba estudante, komunidade no estadu 

em jeral wainhira presiza. 

# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de 

verificação  

3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
65,7% 

 hodi atende ba andamentu Institusional IPB nian hanesan 

servisu Administrasaun, Finansa no Lojistika. 

% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
56,9% 

  

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Domingos   Faria 

Thursday 20th of 

October 2022 

03:34:40 PM 

Amancio   

Horacio 

Thursday 20th of 

October 2022 

08:27:02 PM 

Acacio  Cardoso  

Amaral 

Friday 21st of 

October 2022 

10:45:45 AM 
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86. J8: GESTÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J8: Fundo COVID-19 37,625,198 18,764,291 () 56,389,489 16,509,512 29.3% 

805: Saúde 37,625,198 18,764,291 () 56,389,489 16,509,511 29.3% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

805 Saúde 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.5 : Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico 

aos cidadãos e à economia 

  Indikador Outcome 805.0.5.0.0: O número 

de casos de COVID-19 está abaixo de 1% 

da população total. % de redução no GDP 

e% de aumento na taxa de desemprego. 

3419 casos novos no terseiro 

trimesntre 

  

  Indikador Atividade 8051001.0.0: Número 

total de quartos adequados disponíveis para 

quarentena e Total mensal de quartos 

desocupados 

254 camas adequados por quartos kuartu nebe adekuadu no 

disponivel ba karentina no total 

mensual kuartu nebe la 

okupa/mamuk 

  Indikador Atividade 8051002.0.0: 100% dos 

pedidos de manutenção concluídos (inspeção 

e reparos) 

100% dos pedidos de manutenção 

concluídos (inspeção e reparos) 

Konklui 100% pedido ba 

mautensaun no inspesaun 

  Indikador Atividade 8051003.0.0: Resposta 

fornecida para 100% das solicitações de 

serviços de suporte 

Resposta fornecida para 100% das 

solicitações de serviços de suporte 

Atendementu servisu supotra 

100% 

  Indikador Atividade 8051101.0.0: Número 

total de casos suspeitos e número total de 

casos com fonte desconhecida de transmissão 

3120 casos novos sao testados kazu suspeito no kazu moras daet 

kazu foun nebe halo testu 

  Indikador Atividade 8051202.0.0: 6 meses de 

equipamentos de EPI adquiridos e disponíveis 

equipamentos EPI 100% disponivel Aimoruk Vasina disponivel iha 

fulan 6 tuir mai 

  Indikador Atividade 8051303.0.0: Número e% 

do pessoal da Frontline recebem treinamento 

básico (saúde, segurança, pessoal de limpeza) 

465 pessoas da equipa de Vigilancia 

e laboratorio ja treinados 

Ekipa Profesional Saude vijilansia 

laboratorium nebe treinado 

hamutuk 465 pesoas nebe halo 

atendementu diak no los ba ita nia 

populasaun hotu iha Timor 

  Indikador Atividade 8051801.0.0: População-

alvo enumerada, 100% de atividades de 

vacinação implementadas de acordo com o 

roteiro aprovado 

Vasina covid-19 ba idade <18 Doze 

I; 86,3% (668,085); Doze II 74,8% 

(579,138) Doze Booster; 18% 

(139,414) 

idade 12 - >18 Doze I; 89,5% 

(163,656); Doze II 71,9% (131,411) 

Doze Booster; 1.151 

 

Total doze vasina ne'ebe fo ona 

1,682,855 

Atendementus vasina oferese hotu 

ba grupu idade nebe ita difini no 

tuir Doze nebe defini 

  Indikador Atividade 8051802.0.0: Número de 

atividades de divulgação e promoção 

realizadas no nível da comunidade Número de 

atividades de educação e promoção da saúde 

realizadas no nível da comunidade 

tenho 4482 escolas em nivel pre-

secundaria ate secundaria enumerada 

para promocao de saude sobre vasina 

Pfizer 

Actividade sosializasaun no 

promosaun nebe halao iha nivel 

komunidade e eskola Sekundaria 

4482 nebe registu ba vasina Pfizer 

  Indikador Atividade 8051804.0.0: Doses de 

vacina adquiridas para a população-alvo, 

100% Unidade de saúde com a gestão de 

cadeia de frio em funcionamento 

100% garantido de frio em 

funcionamento 

Vasina fornese ba populasaun 

target, 100% fasilidade saude ho 

manajementu jeleira malirin nebe 

funsiona no 100% 

100% asigura malirin 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 237 

 

# 

PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR 

ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 8051805.0.0: Diretrizes e 

manual de formação desenvolvido, 100% do 

profissional de saúde alvo formados 

100% trenamento IPC vacina AZ e 

Pfizer todos profesionais treinados 

Indikasaun e manual ba 

formasaun nebe dezemvolve ba 

100% alvo treinadu 

510 # de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

% da execução orçamental, incluindo 

obrigações 
39,7% 

  

% da execução do Plano de Aprovisionamento 41,6%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Esperanca  da 

Conceicao  Soares 

Friday 14th of 

October 2022 

04:53:48 PM 

Maria  Natalia 

Monday 17th of 

October 2022 

07:52:16 PM 

Narciso   

Fernandes 

Wednesday 19th 

of October 2022 

05:30:51 PM 
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87. J9: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO (MPO) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

J9: Ministério do Plano e 

Ordenamento 
6,480,851 - - 6,480,851 2,149,316 33.2% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
3,624,138 - - 3,624,138 1,446,343 39.9% 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social 
63,248 - - 63,248 28,312 44.8% 

984: Ordenamento do Território 2,793,465 - - 2,793,465 674,661 24.2% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida 

  Indikador Outcome 980.0.9.0.f: % de aumento médio anual em todas as metas de género e inclusão, incluindo 
educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisões 
políticas e econômicas. 

98030 Declaração de Maubisse [P] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no 
desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais 

  Indikador Output 98030.0.0.0.4: % de implementação das metas da Declaração de Maubisse 

9803008 Assegurar que a liderança da construção pelas mulheres receba tratamento preferêncial no processo de solicitação dos 
projetos infra-estrutura do governo; 

  Indikador Atividade 
9803008.0.2: % Apoio 
funcionarios (%mulheres e % 
homens) que receberam 
formacao e aumentaram 
conhecimento sobre igualdade 
de género, e % mulheres e % 
homens realizaram de todas as 
atividades de gestao 
orcamental, documentacao e 
arquivo 

Os resultados foram atengidos :  
Gestão de administração  
1. Atende reuniao ho CFP konaba preparasaun tomada de posee ba funsionariu 
foun hamutuk 87 pessoas. 2. atende intervista ba Rekrutamentu Profesional Senior 
iha Area Aprovisionamento . 3. Atende tomada de posse ba Professional senior ba 
Area Aprovisionamento . 4. atende rekrutamentu ba termu certo ba area tekniku 
iha Centro Planeamento Integradu -CPI 5. Atende iha Diresaun Jeral 
Desentralizsdaun Administrativa - MAE konaba prepasaraun enkontru 
konfirmasaun Plano Estrategiku Desenvolvoimento PED iha Munispio inklui 
RAEOA 6. enkontru ho Gabinete Juridiku konaba lamentsaun iha Systema 
Freebalnce ho Ekipa DGAF . 7. Enkontru DGAF ho DNPU hodi koalia konaba 
projetu planu urbanu nebe kaer husi Kompainia LAPI ITB. 2.Solicitação o 
Parecer de Jurídico; 
a. Parecer legal ba destakamento fusionario ba Gabinete Juridiku. b. Aprovasaun 
ba resultadu avaliasaun Ekipa de Juri Konaba fornesimentu ekipemntu eletroniku. 
c. Aprovasaun ba resultadu avaliasdaunm ekipa de juri konaba pedidu kotasaun 
ba akizasaun ekipamentus eskrityorio ba DNDG iha MPO. d. Aprovasaun ba 
pedidu halo retender konaba fornesimentu eklipamentus informatica. e. 
Aprovasaun ba resultadu aval;iasaun ekipa de juri konaba pedidu kotasaun ba 
fronesimentu bilete de viagens ba estranjeirun iha MPO. f. Akumulasaun de ferias 
do ano anterior interupsaun de ferias por baixa hospitalar. g. Aprovasaun ba 
resultadu avaliasaun ekipa de juri konaba pedidu kotasaun ba fornesimentu 
ekipamentu de komuinikasaun ( TV) ba CPI iha MPO. h. Aprovasaun ba resultadu 
avaliasaun ekipa de juri konaba pedidu kotasuan ba fronesiemntu ekipamentu 
komunikasaun (kamera) ba DNDG iha MPO. i. Pedidu de aprovasaun ba 
resulktadu evaluasaun ekipa de juri do konkursu relasiona ho rendas e 
propriedade ( aluga Fatin) ba eskritotio Fibra Optica - CPI  
Gestão Orçamental: 
 1. Partsipa seminario Enkuadramento plano Medio prazu iha Ministeriu das 
Finansas. 2. kordena ho Ministerio Finansas konaba fornesimento Konta 
Bankaria reseitas no Despesas hodi produs akordu interorganiku entre MPO no 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

MAE 3. Apresenta Orsamentu Geral Estadu ba SEVPM - MPO 4. Enkontru 
konaba relatorio progresu ejekusaun 3 trimestre iha Ministeriu Finansas. 5. 
Prepara matetria Audiensia ho PN ba SE VPM. 6. Enkontru ho VPM - MPO hodi 
koalia konaba transferensia orsamentu ba UNDP tuir akordu aprovadu 7.  
 
Em Geral:  
Os serviços da Direção Geral Administração e Finanças foram atingidos: Gestão 
Orçamental: Em termos de Execução e gestão financeira com total execução 
$464,401.13 (7.17%). Gestão serviço administrativo refere com padrão de 
administração de arquivos e documentação geral de património.  

984 Ordenamento do Território 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 984.0.0 : Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no 
programa do Governo para o ordenamento território. 

  Indikador Outcome 984.0.0.0.0: % de desenvolvimento do PNOT; Nº e % de desenvolvimento dos PMOTs; Nº 
e % de desenvolvimento de instrumentos de planeamento urbano; % de instalação e nível de funcionamento 
do CNIG; % do suporte legal prioritário para o OT aprovado e publicado. 

98401 Develop the Territorial Order policy [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98401.0.0: Desenvolvimento substancial (75%) do instrumento de planeamento 
urbano para a Cidade de Dili; início do planeamento urbano noutras capitais municipais 

  Indikador Output 98401.0.0.0.0: % de funcionamento da Direcção Geral e das 3 Direcções Nacionais; % do suporte 
legal prioritário aprovado e publicado 

9840101 Prestar apoio técnico nas áreas do planeamento e ordenamento territorial 

  Indikador Atividade 
9840101.0.0: % de cobertura 
dos assuntos mais relevantes em 
matéria de planeamento e 
ordenamento territorial por 
informações e pareceres; % de 
planos e estudos em 
desenvolvimento apoiados; % 
do suporte legal prioritário 
aprovado e publicado 

Os resultados foram atengidos :  
(1). Fo asistensia tekniku (produs parecer tekniku nomos partilha informasaun) 
husi assesor nain rua (2) no tekniku espesializadu nain ida (1) hodi kontribui ba 
atividades ida ne'e; 
(a). Projeto para os Centros de Acolhimento Multifunção do Estado. 
(b). Elaboração da Lei de Habitação e Alojamento 
(c). Analise ao Progress Report Part 1 and 2 relativo ao DMP Apoio a DNPU 
(d). Apoio servico DNOE sobre PMOT TL: 
(e). Participação em reuniões e outros trabalhos relevantes ao desenvolvimento do 
MPO: 
(f). Continuação de acompanhamento aos estudos do Plano Mestre de Água e 
Saneamento para os Municipios de Aileu, Gleno e Liquiça, Ainaro, Maliana e 
Suai; 
(g). Participação nas actividades de CDTL – MCC (Compact Develpoment Timor-
Leste - Milleniuun Challange Corporation); 
(h). Participação nas actividades de PPIP – EIB (Project preparation and 
Implementation Program- European Investment Bank) - Continuação com as 
actividades rotinas relacionados com o programa de PPIP Coordination meeting  
e outos encontros sectorais relacionados com os três sectores como Água e 
Saneamento Residos Sólidos, e Agroflorestas. 

9840102 Coordenar e apoiar as Direcções Nacionais 

  Indikador Atividade 
9840102.0.0: Nível de 
funcionamento da Direcção 
Geral e das Direcções 
Nacionais 

Os resultados foram atengidos :  
(1). Pagamentu salario e vencimento para Seis (6) funcionariu permanente e Um 
(1) funcionário permanente (Destacado) que recebe um salário do cargo de 
Diretor-Geral deste orçamento por Nove (9) meses; 
(2). Halo viagen ba munisipiu Baucau, Lautem, Viqueque, Ermera no Bobonaro 
hodi halo abertura ba atividades seminariu workshop konaba sosializasaun 
PNOT-PMOT; realiza atividades Disseminasaun no sosializasaun Lei Bases 
Ordenamentu Territoriu no Rejime Komplementares sira iha Rejiaun 
Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno (RAEOA); 
(3). Halo viagen ba munisipiu Baucau hodi halao lansamentu ba konstrusaun 
estasaun permanente projetu Global Navigation Satellite System (GNSS); 
(4). Halo Disseminasaun no sosializasaun Lei Bases Ordenamentu Territoriu no 
Rejime Komplementares sira iha Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse 
Ambeno (RAEOA); 
(5). Partisipa iha reuniaun oi-oin ne'ebe realiza iha Ministeriu Planu 
Ordenamentu nomos Linhas Ministeriais sira relasiona ho assuntu sira ne'ebe liga 
ba programa no politika Ordenamentu Territoriu; 
(6). 75% pagamentu realiza ba sosa material escritório no rekursus nesesariu sira 
seluk (bens no servisu) ne'ebe fo apoio ba servisu DGOT liu husi Direção Geral 
Administração e Finanças-DGAF). 
(7). 100% equipamentus Capital Menor - Equipamentus informasaun teknolojia 
(IT) entrega no instala ona;. 

98402 Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano [NT] 
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PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98402.0.0: Desenvolvimento da componente de caracterização do instrumento de 
planeamento urbano para a Cidade de Dili 

  Indikador Output 98402.0.0.0.0: % de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de 
Díli, nº de novos planos urbanos iniciados 

9840204 Desenvolver estudos de apoio ao planeamento urbano 

  Indikador Atividade 
9840204.0.0: Número, área e 
qualidade dos estudos urbanos 

Os resultados foram atengidos :  
1) Pagamento salario ba funcionario publiku Grau B - 2 pessoas, Grau C- 7 
pessoas inklui mos subsidiu ba transporte iha fulan Agosto no Setembro exekuta 
ona iha trimestre ida ne'e; pagamento ba kargo diretor no chefia nian seidauk 
executa no sei iha prosesu nian laran;  
2) Pagamento ba uza telemovel (pre-pago/pos-pago) realiza iha fulan setembro 
nian laran;  
3) Kombustivel ba kareta no manutensaun ba kareta konsetra iha DGAF;  
4) Akizasaun ba ekipamentu informatika (DNPU hetan ona ekipamento 
informatika hanesan komputador/desktop unidade 10 no Laptop 2). ekipamento 
seluk hanesan Printer unidade 3 maka sei iha prosesu aprovisionamento.  
5) Outros kategoria ba Bens e servicos exekuta ona iha trimestre ida ne'e. 

9840205 Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano 

  Indikador Atividade 
9840205.0.0: % de 
desenvolvimento do instrumento 
de planeamento urbano para a 
Cidade de Díli e outras capitais 
municipais, (Baucau,Ermera e 
Bobonaro) 

Os resultados foram atengidos : 1) Reactualiza Plano Mestre Cidade Dili;  
2) Pagamentu ba kustu konsultasaun publiku ba diagnostiku problema urbana 
nian no rekolha informasaun hodi halo formulasaun ba TOR iha kapitais 
munisipui tolu (3) : Baucau, Ermera no Bobonaro;  
3) Pagamento para aquisicao de necessidades basico;  
4) apoio servisu outros despesas tuir necessidades;  
5) Pagamento viagem lokal ba funsionario tekniku ne'ebe halao servisu 
levantamento, estudo, atividade treinamento workshop no konsultasaun publiku 
iha munisipiu Baucau, Ermera no Bobonaro;  
6) Pagamento viagem lokal ba kargo diresaun no kargu chefia ba monitorizasaun 
servisu tekniku hanesan servisu levantamento, estudo, atividade treinamento 
workshop no konsultasaun publiku iha munisipiu Baucau, Ermera no Bobonaro; 

9840206 Prestar apoio administrativo, logístico e técnico 

  Indikador Atividade 
9840206.0.0: % de cobertura 
do apoio administrativo, 
logístico e técnico necessário 
para o desenvolvimento de 
estudos urbanos e instrumento 
de planeamento urbano para a 
Cidade de Díli, Baucau, 
Bobonaro e Ermera 

Os resultados foram atengidos : Pagamentu salario ba servisu profisionais nain 4 
ba tekniku espesializado iha fulan Julho, tuir mai iha fulan Agosto to'o Setembro 
pagamento ba tekniku espesializado nain 1. Pagamento salario ba asistente 
tekniku espesializado nain 1 executa husi fulan Julho to'o Agosto no pagamento 
salario ba asistente tekniku nain 1 ho asesor nacional nain 1 executa ba fulan 
Julho, Agosto to'o Setembro realiza ona.  
Servisu sira ne'ebe Halao ona maka hanesan ba projetu Dili Urban Master Plan 
Update maka ;  
1) Halo avaliasaun proposta servisu nebe maka konsultor propoin mai baseia ba 
servisu sira nebe presija halo tuir TOR.  
2) Koordena ho konsultor sira kona ba kolesaun dadus sira nebe maka presija 
halo.  
3) Halo kontaktu ka koneksaun ba koleksaun dadus sira nebe maka konsultor sira 
no DNPU halo liu husi karta akompanhamentu.  
4) Halo monitorizasaun ba atividade nebe konsultor sira halo iha terenu liu-liu 
konsulta publika iha kraik ho povu sira nebe halo iha iha sub distritu sira.  
5) Verifika proposta pagamento husi konsultor ba progress report 1 no mos 
servisu seluk tan. 

98403 Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98403.0.0: Consolidação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT-
TL); Desenvolvimento substancial (80%) do Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) para 5 
municípios 

  Indikador Output 98403.0.0.0.0: % de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT 
para 5 municípios 

9840301 Desenvolver estudos de apoio ao Planeamento Territorial 

  Indikador Atividade 
9840301.0.0: Número, área e 
qualidade dos estudos urbanos 

Os resultados foram atengidos :  
1. Avaliação dos documentos do PNOT fisica atingi 75% 
2. equipa PNOT-TL fazer uma apresentacao sobre modelo ordenamento territorio 
para primeiro ministro  
3. Reuniao 3 e 4 da comicao conselho consultiva PNOT-TL  
4. zoom meeting entre Equipa DNOE com equipa cosultor sobre PNOT-TL 
5.apresentacao PNOT-TL na atividade reajustamentos PED 2023-2038 em 
municipiu Dili, Lautem, Baucau 
6. diskusaun entre CPI com equipa PNOT-TL para soluciona documentos PNOT-
TL integrasaun Reajustamento PED-2038 
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INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

a. Análise e discussão da estrutura do documento do Modelo Nacional de 
Ordenamento do Território (MNOT-TL); 
b. Discussão dos princípios gerais e das orientações estratégicas para 
desenvolvimento do MNOT-TL; 
c. Discussão dos conceitos de integração, especialização e proteção a considerar 
no MNOT-TL; 
d. Articulação entre os cenários de base e a resposta aos desafios estruturantes e 
o MNOT-TL; 
e. Discussão das Zonas funcionais e seu conteúdo a considerar no MNOT-TL; 
f. Discussão das infraestruturas e equipamentos de nível nacional para o MNOT-
TL; 
g. Proposta de organização da rede urbana para o MNOT-TL; 
h. Seleção das áreas de proteção ambiental e gestão de riscos naturais para o 
MNOT-TL; 
i. Discussão da estrutura e conteúdo do relatório das propostas de ordenamento, 
medidas de planeamento e normas orientadoras; 
j. Definição das propostas de ordenamento; 
k. Definição das medidas de planeamento e das normas orientadoras; 
l. Preparação da apresentação, apresentação e discussão dO MNOT na Comissão 
Consultiva 
m. Discussão e consolidação do calendário de execução do PNOT-TL até ao final 
do projecto; 
n. Apoio contínuo ao Consórcio através de esclarecimentos a questões concretas. 

9840302 Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento (nacional e municipal) 

  Indikador Atividade 
9840302.0.0: % de 
reestruturação e consolidação 
do PNOT-TL; % de 
desenvolvimento do PMOT para 
5 municípios  

Os resultados foram atengidos :  
(1). Abertura do plano municipal ordenamento territorio (PMOT) em 5 
municipios, em 4 municipios pela sua Ex.cia VPM no municipio de ermera 
representante do VPM e MPO sua.Ex.cia ministro administracao estatal  
(2.) tecnico DNOE dar aparecer tecnico sobre construsaun benficiario UkL PNDS 
em bobonaro liga aos plano espacial  
(3). tecnico DNOE parecer tecnico na ANP sobre esbosu lei minerais liga em 
plano municipal  
(4). relatorio caracterizasaun diagnostica PMOT pakote 1 ermera bobonaro 
(5). apresentasaun resultado aprecicao relatorio caracterizasaun diagnostica 
apartir de consultor pakote 1 
(6). apresentacao resultadu relatorio caracterizasaun diagnostica apartir de 
consultor NLA ba SGP AND no DNOE 
(7). monitorizasaun elaborasaun PMOT pakote 1 ho 2 
(8). tekniko DNOE apoio DGOT para apresentasaun dec.lei 3 em Raeoa 
(9). preparacao pagamento 15% pakote 1 
(10). simu relatorio caracterizasaun diagnostica PMOT pakote 2. 
(11). apresentacao lei baze ordenamento territorio e decreito lei intrumentos de 
planeamento territorial, regime juridico da classificacao e qualificacao do solo, 
regime juridico da classificacao e urbanizacao 

9840303 Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Ordenamento Espacial 

  Indikador Atividade 
9840303.0.0: % de cobertura 
do apoio administrativo, 
logístico e técnico necessário 
para o desenvolvimento do 
estudo e dos instrumentos de 
planeamento territorial 

Os resultados foram atengidos :  
(1). Entrada no inicio do mes de agosto os novos Funcionarios permanentes na 
DIreccao DNOE (11Pessoas) Grau B= 2 pessoas, Grauc C=7 Grau D=1 Grau E 
=1  
(2). Nomeacao dos dois novos funcionarios para asssumir o cargo da chefias (uma 
pessoa para Diretor Nasional DNPU e uma para chefi departamento de 
planeamento e desenvolvimento. 
(3). Servico sctoral DNOE MTCI,Projeitu PArque Industrial. 
(4). Nomeacao do novo cargo chefia no departamento de estudo do planeamento 
territorial  
(5). participa formacao em DGAF para novu funcionario provatorio 
(6). Propostas de fornecimento despesas operacionais.  
(7). Pedido de fornecimento de material escritorio  
(8). Preparacao pre-socializacao para sete (7) munisipios. 

98404 Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98404.0.0: Instalação e início de operações do Centro Nacional de Informação 
Geoespacial (CNIG) 

  Indikador Output 98404.0.0.0.0: % de instalação do CNIG; % de funcionamento do CNIG  
9840401 Recolher, organizar, gerir, produzir e disseminar informação geoespacial, geodésica e cartográfica 

  Indikador Atividade 
9840401.0.0: Quantidade, 

Os resultados foram atengidos : (1). Halo viagen ba munisipiu ualu (8) hodi halo 
identifikasaun ba fatin atu halo konstrusaun estasaun permanente Global 
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qualidade e abrangência da 
informação recolhida, 
organizada e produzida 

Navigation Satellite System (GNSS); 
(2). Halo monitorizasaun ba servisu konstrusaun estasaun permanente Global 
Navigation Satellite System (GNSS) iha Munisipiu Baucau; 
(3). Halo rekolhamentu dadus konaba ezistensia fasilidades publiku iha Munisipiu 
Dili, Ermera no Bobonaro hodi inserta ba iha data base Centro Nacional 
Informasaun Geoespacial; 
(4). 75% pagamentu realiza ba material escritório no rekursus nesesariu sira 
seluk (bens no servisu) ne'ebe fo apoio ba servisu DNDG liu husi Direção Geral 
Administração e Finanças-DGAF); 
(5). 75% equipamentus Global Navigation Satellite System (GNSS) ne'ebe atu 
monta iha Munisipiu 8 (Dili, Lautem, Viqueque, Baucau, Manatutu, Same, 
Covalima no Bobonaro)-Entrega ona no agora iha ona faze treinamentu ba 
tekniku proffisionais sira hodi hatene oinsa utilizasaun ba software GAMIT ba 
analiza dadus GNSS-CORS; 
(6). Konstrusaun estasaun permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) 
lokaliza iha Munisipiu Baucau 100%-Instaladu; 
(7). Pagamentu adiantamentu (Advance payment) 15% ba kompanhia fornesedor 
projetu GNSS-Realizado; 

9840402 Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG) 

  Indikador Atividade 
9840402.0.0: % da 
conseptualização e instalação 
do centro Nacional de 
Informação Geoespacial.  
% de Aquisição dos materiais e 
equipamentos necessários para 
o CNIG 

Os resultados foram atengidos : 1). 75% equipamentus Capital Menor (EDP 
Equipment) - Equipamentus informasaun teknolojia (IT) entrega no instala ona; 
75% equipamentus ba server instala ona; 100% Drone entrega ona no agora iha 
ona faze teste ba Drone inklui treinamentu; 80% GNSS Hardware no GNSS 
software entrega ona; 

9840403 Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Dados Geoespaciais 

  Indikador Atividade 
9840403.0.0: % de cobertura 
do apoio administrativo, 
logístico e técnico necessário 
para a instalação e 
funcionamento do CNIG 

Os resultados foram atengidos : (1). Pagamentu sobre salario e vencimento para 
Onze (11) funcionariu permanente e Tres (3) funcionário que recebe, um salário 
do cargo de diretor-nacional e dois do salário do cargo chefe departamentu deste 
orçamento; 
(2). 75% pagamentu realiza ba material escritório no rekursus nesesariu sira 
seluk (bens no servisu) ne'ebe fo apoio ba servisu DNDG liu husi Direção Geral 
Administração e Finanças-DGAF); 
(3). Fo asistensia tekniku (produs parecer tekniku no partilha informasaun) husi 
assesor nain ida (1) no tekniku espesializadu nain rua (2) hodi kontribui ba 
atividades ida ne'e; 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.2 : Desenvolvimento sustentavel e diversificação da economia; 
melhoria da qualidade de vida da população. 

  Indikador Outcome 
510.0.2.0.0: Grau de definição, 
aprovação e implementação 
das grandes opões estratégicas 
para o desenvolvimento 
nacional 

Os resultados foram atingidos: 
70% Os grandes opões estratégicas para o desenvolvimento longo prazo 
(reajustamento PED 2011-2030) foram elaborado e deve ser concluído até o final 
de 2022. Progresu ida ne'e atinjidu liu-husi servisu tekniku hirak tuirmai ne'e, 
ne'ebe ekipa CPI halao ona ho koordenasaun ho ANAPMA: (i) Revista (desk 
review) ba enkuadramentu legal, politika, no estratejia sira ne'ebe existi, no halao 
mos revista ba peskiza no estudu hirak ne'ebe governu no ajensia sira produz ona, 
hodi analize situasaun atual no defini medida estratejiku ba dezenvolvimentu 
futuru tinan 15 oin mai. (ii) halao-ona mos konsultasaun publika Municipio 13 no 
RAEOA hodi rekolla reprezentante povu sira nia opiniaun no aspirasaun sira ba 
rejuastamentu PED 2011-2030. (iii) Elaborasaun esbosu medida estratejiku 
sektoral no sub-sektoral hotu ne'ebe integradu, no agora dadauk esbosu ne'e iha 
faze konsolidasaun no edisaun hodi finaliza esbosu preliminariu ne'ebe sei 
aprezenta ba membru governu hotu iha 21 Outubru 2022. Planu atu realiza 
workshop iha nivel rejional hodi aprezenta mos esbosu ne'e ba authoridade 
municipiu, lider komunitariu sira, no reprezentante sociedade sivil, setor privadu, 
no seluk tan la konsege realiza iha fulan Outubru, nune'e adia fali ba inisiu 2023. 

51030 Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51030.0.0: Estudo e elaboração de politikcas estratejicas para desenvolvimento 
nacional sustentavel e justo 

  Indikador Output 51030.0.0.0.0: % de propostas de grandes estratégicas elaboradas para o plano estratégico 
nacional  

5103002 Reforçar os serviços da Centro de Planeamento Integrdo (CPI) garante o seu funcionamento e execução de um 
planejamento integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, com o apoio técnico dos especialistas 
necessários, incluindo prospectivo e economista. 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 243 

 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

  Indikador Atividade 
5103002.0.0: % de documentos 
de política setorais interligados 
necessários desenvolvidos 

Os resultados foram atingidos: 
80% Fase estudu no revisaun document inkluiundu turismo, no subsetor 
agrikultura, saude inklui saude mental, analisis ekonomia, ambiental, planu 
urbanu e rural, setor infraestrutura, konektividade, kultura, edukasaun no seluk 
tan konluidu. 

5103003 Liderar o processo de reajustamento do PED, incluindo a elaboração de um plano de implementação médio e longo 
prazos, incluindo uma estimativa de custos 

  Indikador Atividade 
5103003.0.0: % do trabalho de 
reajustamento do Plano de 
Desenvolvimento Estratégico 
(PED) e elaboração das 
grandes estratégias 

Os resultados foram atingidos: 
Reuniaun no Konsulta Públicas iha nível municipal (Municipo 13 no RAEOA 
Konkluidu). Relatórios preliminares konaba resultadus husi konsultasaun públicas 
iha Municipio 13 no RAEOA inklui enkontru ho pontos focais interministeriais no 
ONGs. 

5103004 Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Ótica para a ligação de TL através de cabo 
internacional de fibra óptica 

  Indikador Atividade 
5103004.0.0: Unidade de 
gestão de projetos estabelecida 
e a desempenhar as sua 
funções; Projecto de cabo 
submarinho implementado 
segundo o contrato celebrado; 
plano de investimento para o 
cabo submarinho elaboradp e 
aprovado pelo Governo. 

Os resultados foram atingidos:  
1. A Assistência jurídico e técnico da UE já está a começou para apoiar a GTI na 
implementação  
do Projeto TLSSC; 
2. O recrutamento de asesor técnicos e jurídicos nacionais para o TLSSC PMU já 
foi concluído. 
telecomunicações técnica já está começou. O jurídicos será anunciado novamente 
3. O processo de aprovisionamento para a lista de equipamentos que apoiar a 
PMU do projeto FO que já está concluído: Dispenser, Mobiliarios, Digital TV 
para o video conferência. Oprocesso aprovisionamento que re-anuncio é : o 
aluger do FO escritório e o fornecimento da multifunction photocopy machine; 
4. O GoTL já solicitou ao DFAT para activar o apoio do Vocus para apoiar GOTL 
no Processo de aprovisionamento do Cabo Aterragem; 
5. O processo aprovisionamentu e despesas da estacão do Cabo Aterragem já foi 
aprovado pelo Comissão Interministerial e CAFI; 
6. Na implementação do projeto Fibra Óptica, A lista de Billing Milestones: BM01 
- Cable Route & Permit Study; BM02 - Project Management; e BM03 - System 
Design; foi enviado para aprovação do processo pagamento.  

# de relatórios de desempenho 
trimestral submetido a 
ANAPMA, e nível de verificação  

3 

 
% da execução orçamental, 
incluindo obrigações 

66,6% 
 

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

32,7%: Os resultados foram atingidos:  
Este é o processo de aprovisionamento em DNAL – MPO.  
São 44→ ICB=2, NCB=1, RFP=1, RFQ:40 
A partir de 44 processos; 4 (quatro) foram processos em aquisições de CNA como 
ICB=2 (dois)/Final, NCB=1 (um) e RFP-1 (um)/Final (contrato foi assinado). 
O processo de aquisição da 40 RFQ foi feito em DNAL-MPO. 
A partir de 40 processos sãos:  
(1). 30 RFQ → O contrato foi assinado 
(2). 1 RFQ → Cancelar, 
(3). 1 RFQ → Transferência, 
(4). 2 RFQ → Precisa de um feedback 
(5). 5 RFQ → Foram notificados para o vencedor, 
(6). 5 RFQ → Nova licitação 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Adriano  Gomes 

Friday 14th of 

October 2022 

05:10:11 PM 

Celso H. Da Costa 

Oliveira 

Saturday 15th of 

October 2022 

11:14:34 AM 

Agostinho   

Castro 

Saturday 15th of 

October 2022 

12:03:46 PM 
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88. K1: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(MAPCOMS) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

K1: Ministério dos Assuntos 

Parlamentares e Comunicação 

Social 

9,066,076 - - 9,066,076 4,904,598 54.1% 

439: Garantir à liberdade de 

expressão e acesso à informação 
6,349,644 - - 6,349,644 3,585,827 56.5% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
2,716,432 - - 2,716,432 1,318,771 48.5% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

439 Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao 

governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes 

  Indikador Outcome 439.0.0.0.1: % Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da 

administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização 

dos jornalistas 

  Indikador Atividade 4390601.0.0: 1) Número 

peskiza ba sidadaun nia asessu informasaun no 

konsementu kona-ba meu komunikasaun sosial, 

2) % sidadaun ne'ebe asessu informasaun kona-

ba meu komunikasaun sosial 

a). 5; 

b). 25%. 

a). Hosi amostra 828, 25% total komulativu husi 

sidadaun asesu informasaun husi Munisipiu 5 

(Ainaro no Manufahi, Atauro, Covalima no Oe-

Cusse) mak asesu informasaun liu hosi midia Jornal, 

Radio, Televizaun no Internet. b).Ho komunidade 

sira nia asesu informasaun kona-ba Dezenvolvimentu 

Nasional, hanesan Ekonomia, Saude, Edukasaun, 

Agrikultura no Politika, atu bele motiva sira, nune'e 

komunidade ileteradu ba informasaun hodi ajuda sira 

partisipa maximu iha dezenvolvimentu. 

  Indikador Atividade 4390606.0.0: 1) % inkontru 

realiza; hasae kuinesemento populasaun kona ba 

programa governo; 2) % pakote informasaun 

kona ba governo nian nebe publika iha media; 

3)% feto nebe assessu ba informasaun sira 

a). 88%; 

b). 84%;  

c). 61%. 

a). Dialogu Governu ho Komunidade atravesa hosi 

Ministeriu MAPCOMS ho objetivu Governu besik 

liu ba povu ka Governu iha Povu nia Leet, atu nune'e 

fasilita komunidade sira nia prekupasaun no 

rekomendasaun ba mudansa programa no atividade 

governu ne'ebe seidauk tuir komunidade nia presiza. 

b). Populasaun informadu kona-ba programa VIII 

Governu Konstistusional, nune'e sira bele partisipa 

hodi bele fo opiniaun hodi lori mudansa ba sira nia 

moris. c). Rezultadu hosi persentazen iha munisipiu 5 

hatudu katak feto nia asesu informasaun pursentu a'as 

liu duke mane, signifika iha oportunidade ba 

partisipasaun feto sira iha prosesu Dezenvolvimentu. 

  Indikador Atividade 4390702.0.0: Numeru de 

ligislacao na area da comunicacao social 

produzido 

a).1; Esbosu Lei Radiudifuzaun bele regulariza media 

eletroniku no imprimi sira hodi dezenvolve di'ak 

liutan divulgasaun Informasaun ba rai laran no bele 

fo impaktu di'ak ba sosiu ekonomiku iha Timor-

Leste. 

  Indikador Atividade 4390704.0.0: 1. % formação 

na area da comunicação social 2. numeru de 

cooperação com entidades nasionais e 

estrangeiro no dominio da formação na area da 

comunicação social 3. % estudo viabilidade para 

criação do instituto formacao dos jornalista 

juntos no Conselho Imprensa realizadas. 

a). 75%; 

b). 1;  

c). 100%. 

a) Kualidade Formasaun Jornalismu iha area 8 inklui 

lingua portugues realiza. b) ho Koperasaun servisu 

hamatuk ho Institusaun Camoes, Portugal hodi hasae 

kualidade jornalismu iha Timor Leste. iha area 

Lingua Portugues, nune'e bele ajuda jornalista no 

ofisias media Governu sira bele kontribui ba produtu 

jornalismu ho kualidade di'ak no hetan konsumi mos 

hosi estranjeiru sira, hodi bele mos hasae rendimentu 

media sira. c) 100% finaliza estudo viabilidade para 

criação do instituto formacao dos jornalista. 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indikador Atividade 4390712.0.0: 1) numeru 

atividade RTTL.ep apoidas 2) numeru 

Kapasitasaun ba rekursus humanus RTTL nian. 

RTTL e.p. 3) numeru funsionariu RTTL.ep 

hetan formasaun 4) % moderniza infrastrutura no 

ekipamentu hosi analog ba sistema dijitalizasaun 

iha RTTL.ep. 

a). 2; (FTP) a) Halo ona Transferensia Publiku dala rua (2) ba 

RTTL. ep hodi garantia funsionamentu servisu 

RTTL.ep liga moderniza ekipamentu analog ba 

Digitalizasaun hodi kontinua nafatin divulga 

informasaun rai laran no rai liur ba populasaun 

Timor-Leste tantu informasuan kona-ba sosio 

ekonomiku, politika, estabilidade nasional, saude, 

edukasaun no seluk tan. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.1.9: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo 

  Indikador Atividade 5100108.1.3: Plano 

estratégico / médio prazo aprovado 

a). 1. Liu hosi Planu Estratejiku Dezenvolvimentu 

MAPCOMS, iha planu longu prazu ne'ebe mak 

prepara ona atu implementa hodi kontribui ba 

prosesu dezenvolvimentu tinan 2023 - 2027, hanesan 

kontinua konstrusaun Torre ba dijitalizasaun 

RTTL.ep, kontinua apoiu radio komunidade sira 

ne'ebe maka destaka iha 13 Munisipiu inklui RAEO, 

atu nune'e komunidade iha area rural sira mos 

informadu ba informasaun no benefisiu hosi 

programa Governu nian. 

  Indikador Atividade 5100109.1.7: 1). numeru 

inspesaun realizadas, 2). Numeru Fiskalizasaun 

realizadas, 3). Numeru auditoriu realizadas. 

a).3; 

b). 3; 

c).1. 

Hasa'e kredibilidade Ministeriu no Governu Sentral 

hodi garante nafatin Transaparasia no 

Akuntanbildade funsionamentu servisu Sentral 

MAPKOMS no Instituisaun Tutela hanesan RTTL.ep 

no Ajensia TATOLI.Ip. 

  Indikador Atividade 5100139.0.0: 1) numeru 

reuniaun komisaun parlamentares , 2). Numeru 

reuniaun lider bankada parlamentares 3) numeru 

sesaun plenariu parlamentares 

a). 41; 

b). 44; 

c). 62. 

Ministério Assuntus Parlamentares no Komunisaun 

Social, kontribui makas ba iha koneksaun, 

ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun ba politika, 

ne’ebé define no aprova iha konsellu ministru hodi 

refere ba desenvolvimentu iha area komunikasaun 

sosial no ba iha asuntu parlamentar nian hodi deskuti 

iha Parlamentu Nasional ho asaun governativu no 

ikus mai populasaun Timor laran tomak informativu 

no partispativu iha dezenvolvimentu nasional.  
# de relatórios de desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

 
% da execução orçamental, incluindo obrigações 59,5%    
% da execução do Plano de Aprovisionamento 33,8%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Julio Antonio de 

Jesus Amaral 

Thursday 13th of 

October 2022 

03:23:30 PM 

Cerdiana Marques 

Pereira 

Friday 14th of 

October 2022 

05:43:48 PM 

Janio  Aldroaldo 

Maciel Tavares e 

Gusmao 

Saturday 15th of 

October 2022 

04:26:00 PM 

 

  



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 246 

 

89. K2: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE (ANTL) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

K2: Arquivo Nacional de Timor-

Leste, I.P.  
401,400 - - 401,400 283,751 70.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
401,400 - - 401,400 283,751 70.7% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 

PROGRAMA / 

OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo  
# de relatórios de 

desempenho trimestral 

submetido a ANAPMA, e 

nível de verificação  

3 

 

 
% da execução orçamental, 

incluindo obrigações 

75,0% 

RELATORIU DESEMPENHO ANTL TERCEIRO TRIMESTRE 

 ( 01 JANEIRU – 30 SETEMBRO) TINAN 2022. 

1) INDICADORES : # % Orcamento ANTL executado. 

METAS ANUAL : Executado 

RESULTADO : 75% orcamento ANTL. 

2) INDICADORES : # dos documentus histórico e officiais do pais 

recoperado, Organizado, Clasificado e Armazenado.  

METAS ANUAL : 2.000 caixas de documentus dos fundos da 

Adm.Indonesia clasificado, Organizado e Inventariado. 

RESULTADO : Do total de 1.496.14 metros lineares ou 10.687 caixas 

do fundo da Administração Indonesia do periodu de 1975 atè 1999 jà 

està Identificado, Classificado, Descrito, Organizado e Inventaria 326,34 

Metros Lineares (ML) ou 1550 caixas em terceiro trimestre (III).  

(Responsavel : Diresaun Nacional Procesamento Preservasaun do 

Acervo) 

3) INDICADORES : # dos documentus histórico e officiais do pais 

recoperado, Organizado, Clasificado e Armazenado.  

METAS ANUAL : 50 caixas de documentus dos fundos da 

GovernoTransitorio clasificado, Organizado e Inventariado. 

 RESULTADO : do total de 105 caixa do fundos documentos 

Administração Transitorio jà Identificado, Organizado e Classificado 

12,838 Metro Lineares (ML) ou 31 caixas Classificado em terceiro 

trimestre (III) . (Responsavel ; Diresaun Nacional Gestaun Dokumental 

Sistema do Acervo) 

4) INDICADORES : # dos documentus Privado recoperado, 

Organizado, Clasificado e Armazenado. 

 METAS ANUAL : 30 caixas  

Do Total de 44 Caixas documento privado Recuperado, Organizado, 

Classificado e Armazendo 12,838 ML ou 31 caixas recuperado em 

terceiro trimestre (III) . (Responsavel ; Diresaun Nacional Gestaun 

Dokumental Sistema do Acervo) 

5) INDICADORES : # dos funcionarios da Administração Pública, 

Nacional, Municipal e RAEOA Capacitados,50 % de cidadãos 

disseminados sobre as políticas nacionais do arquivo público e arquivo 

privado. 

 METAS ANUAL; 300 pessoas Desiminado (Capacitado) 

RESULTADO : 115 pessoas participante formado na area Gestão 

Arquivo Corrente e Arquivo Vital em municipio Manatuto e Lautem 

inclui Linhas ministerais em Ministeiro Ensino Superior. (Responsavel ; 

Diresaun Nacional Gestaun Dokumental Sistema do Acervo) 

Asegura Boa 

Governasaun 

Transparansia, 

Salva guarda 

Patrimonio 

Documental 

Historico no 

Ofificiais do 

Estado 
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# 

PROGRAMA / 

OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

6) INDICADORES : # de documentos históricos dos fundos da 

administração Portuguesa Assegurados e digitalizados. 

METAS ANUAL : 50 Caixas de documentos Digitalizado. 

 RESULTADO : Do total de 747 Metro Lineares do fundos da 

Administração Portuguesa do Periodo de 1700 a 1975, jà esta 

Digitalizado e Recoperado 17,38 Metro Lineares (ML) ou 42 caixas) em 

terceiro (III) trimestral. (Responsavel ; Diresaun Nacional Gestaun 

Dokumental ao Sistema do Acervo) 

7) INDICADORES : # de Mapas e Plantas restaurados. 

METAS ANUAL : 10 Unidades de mapas e 60 Unidades de plantas 

restauradas e recuperadas. 

RESULTADO : restaurasaun kartografico, Mapas , Plantas no 

dokumentus tekstuais por volta 177 unidades e 601 folhas Restaurado 

no Recuperado iha trimestral terceiro (III). 

 ( Responsavel : Diresaun Nacional Procesamento Preservasaun do 

Acervo) 

8) INDICADORES : # de visitantes, Pisquizadores acesso aos 

documentos Historicos. 

METAS ANUAL : N/A 

RESULTADO : Total 81 pessoas vizitantes e pesquizadores. mai acesso 

fundo documentos adm. Portuguesa no acesso dadus patrimonio ANTL. 

(Responsavel : Diresaun Nacional Acesso ao Difusaun do Acervo ) 

9) INDICADORES : # de participação nas exposicões 

METAS ANUAL : ida (1) 

 RESULTADO : Perpara dokumentus historico testuais no imagen e 

foto ex. titulares ba imprimi ba atividade exposicao ne'ebe sei realiza iha 

fulan novembro 2022. (Responsavel : Diresaun Nacional Acesso ao 

Difusaun do Acervo ) 

10) INDICADORES : Nivel satisfação ao sistema catálogo perfeito, 

METAS ANUAL : # dos documentos Historicos catálogado, 100% 

atendido. 

RESULTADO : 

• Estabelese Nota Intendimento ho parceiro Agencia TIC Timor konaba 

konfigurasaun sistema Database no  

 kria website ANTL. 

• Kria sistema katalogasaun hamutuk ho parceiro Agencia TIC Timor 

hodi identifika no verifika dokumentus  

 ba sistema katalogasaun. 

• Indentifika no verifika dokumentus ho assuntu spesifiku Bilhete de 

Identidade (BI) hamutuk 30 caixas ba  

 sistema katalogasaun. (Responsavel : Diresaun Nacional Acesso ao 

Difusaun do Acervo ) 

11) INDICADORES : Cooperação Internacionais entre Arquivo 

Nacional Timor Leste ho Indonesia, Malaysia, Portugal e Brazil 

Continuado. 

METAS ANUAL : Estabelecido 

RESULTADO : 

• 5 pessoas funcionarios ANTL partisipa Treinamento online via zoom 

sobre importansia Arquivo Digital  

 fornese husi Arquivo Nasional Republica Indonesia no KOICKA 

 • 2 pessoas funcionarios ANTL partisipa formasaun online konaba 

Planu Asaun no Mitigasaun ba Dezastra  

 Naturais ba fornese husi Arquivo Nasional Malaysia.  

12) INDICADORES : Relatorio desenho da contrução aprovado, 

Levantamento dadus, indeminização, construção novo edificio do 

ANTL em Aitarak Laran actualizado. 

METAS ANUAL : Lancamento e Inicio de Construção 

RESULTADO : 

• Levantamento dadus husi equipa integradu, tinan 2021 

• Estabelecemento kalendario aprezentação dadus levantamento ba 

familia afeitado, tinan 2022 

• Equipa integradu halo ajustamento dadus relevantamento 

• Dialogo Indeminizasaun ho komunidade afeitado 
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# 

PROGRAMA / 

OBJETIVO MÉDIO 

PRAZO (OUTCOME) / 

INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO (9 MESES) 
BREVE 

DESCRIÇÃO 

• Publikasaun 90 dias 

• Reklamasaun husi 66 pessoas komunidade afeitado 

• Relevantamento de dadus husi equipa integradu ba reklamante 66 

pessoas 

• Equipa integradu konsolida final dadus atual hamutuk 125 uma kain 

afeitado 

• Distribui karta konvite ba termo aseitasaun 

• Estabelese termo aseitasaun  
% da execução do Plano de 

Aprovisionamento 
69,7% 

  

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Manuela Soares 

Faria 

Thursday 13th of 

October 2022 

11:18:05 AM 

Mario Miguel de 

Jesus Mesquita 

Thursday 13th of 

October 2022 

11:19:17 AM 

Manuel Soares 

Tilman 

Thursday 13th of 

October 2022 

12:09:20 PM 
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90. K3: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR-LESTE, I.P (INTL) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

K3: Imprensa Nacional de Timor-

Leste, I.P.  
481,506 711,792 - 1,193,298 696,512 58.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
481,506 711,792 - 1,193,298 696,512 58.4% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório. 
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91. K5: TATOLI – AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, I.P. 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

K5: TATOLI - Agência Noticiosa 

de Timor-Leste, I.P.  
647,806 - - 647,806 408,761 63.1% 

439: Garantir à liberdade de 

expressão e acesso à informação 
399,779 - 500 400,279 266,885 66.7% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
248,027 - (500) 247,527 141,876 57.3% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

439 Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões 

ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes 

  Indikador Outcome 439.0.0.0.2: 1. Hasa'e numeru notisia sira 

iha pajina TATOLI ho proporsaun konteudu notisias 

nasional (90%) no internasional (10%) 

2. Hasa'e kualidade notisia tuir padraun ne'ebe define ona 

iha Dekretu Lei Nu. 21/2017 

1. Numeru notisia publikadu iha Lian Tetun 

(6.831), Lian Portuges (1.703), Lian Ingles 

(1.513) no Lian Indonezia (1.640). 

2. 13 % ema vizita pajina TATOLI 

43909 Garantir Acesso à Informação [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 43909.0.0: Informações regulares e precisas disponíveis para os cidadãos 

  Indikador Output 43909.0.0.0.0: % numeru visitante iha pajina 

TATOLI aumenta 

13 % ema vizita pajina TATOLI 

4390901 Reforsa Funsionamentu Instituisaun 

  Indikador Atividade 4390901.0.0: 1)% misaun instituisaun 

implementadu efetivu,  

2) # pesoal ba responsavel servisu IT no Marketing aseguradu e 

% servisu IT no marketing implementa 

1). 100% misaun instituisaun implementadu 

2).Pesoal IT nain 2 halao servisu IT, pessoal 1 

halao servisu marketing, 100% servisu IT no 

marketing implementadu. 

4390902 Garante Fasilidade no Ekipamento Servisu Adekuadu no Modernu 

  Indikador Atividade 4390902.0.0: 1) Numeru fasilidade no 

ekipamentu aumenta,  

2)% kualidade servisu aumenta 

1) Ekipamentus aumenta ho item 17 ; laptop 3, 

desktop 1, printer 2 hardisk mycloud 1, server 1, 

no ekipamentu informatika seluk. 

2) 100% kualidade servisu aumenta 

4390903 Reforsa Servisu Redasaun Expande kontiudu no Asegura Kualidade 

  Indikador Atividade 4390903.0.0: 1. # (numeru) notisias ne'ebe 

publika iha versaun tetun, portugues no ingles 

2. % (persentajen) ema vizita pajina Tatoli sa'e 

1. Numeru notisia publikadu iha Lian Tetun 

(6.831), Lian Portuges (1.703), Lian Ingles 

(1.513) no Lian Indonezia (1.640). 

2. 13 % ema vizita pajina TATOLI 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.2.c: Planu Estratejiku aprovadu 

no implmentadu inklui planu medio prazu 

1. 63.1 % Execução Orçamentária Anual do 

TATOLI,  

51001 Boa Governação [S] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no 

funcionamento da administração pública. 

  Indikador Output 51001.0.0.2.a: Objetivos do Plano Anual Alcançados 

5100111 Abordagem integrada do género 

  Indikador Atividade 5100111.1.g: # funsionariu TATOLI simu 

formasaun kona-ba jeneru no inkluzaun sosial 

125 pesoal (akomula hosi 71 funsionariu 

TATOLI no 54 konvidadus/partisipantes hosi 

estudantes komunikasaun sosial no instituisaun 

relevantes) simu formasaun kona-ba jeneru no 

inkluzaun sosial iha fulan jullu. 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

 # de auditorias internas com a redução dos resultados das 

questões 

1. Inspesaun rutina dala 1 no Relatoriu 1. 

2. Auditoria annual realiza dala 1 no relatoriu 

iha prosesu revizaun. 

 % do património do estado em funcionamento 1. 100 % transporte no ekipamentus regular 

funciona ho diak  

2. 100 % Aset no Patrimoniu Tatoli nian 

registadu no atualizadu.  
# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, 

e nível de verificação  
3 

 
% da execução orçamental, incluindo obrigações 63,1%  
% da execução do Plano de Aprovisionamento 61,5% 

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Alexandrina B da 

Costa Soares 

Wednesday 12th 

of October 2022 

04:16:43 PM 

Olandino da Costa 

Thursday 13th of 

October 2022 

04:34:27 PM 

Olandino da Costa 

Friday 14th of 

October 2022 

03:24:12 PM 
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92. K7: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA – INSTITUTO PÚBLICO (IPG) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

K7: Instituto de Petróleo e 

Geologia, I.P. 
4,000,000 1,612,475 () 5,612,475 2,375,836 42.3% 

401: Gestão de Recursos 

Petrolíferos e Minerais 
2,846,352 1,370,010 () 4,216,362 1,723,842 40.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,153,648 242,465 - 1,396,113 651,994 46.7% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

K7: Instituto de Petróleo e 

Geologia 
  2,000,000       2,000,000 

401: Gestão de Recursos Petrolíferos 

e Minerais 
  2,000,000       2,000,000 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

A entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 401.0.0: Timor-Leste tem um forte setor mineral e petrolífero 
impulsionando um forte crescimento económico 

40110 Riscos Geológicos [NT] 
  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 40110.0.0: tbd 

  Indikador Output 40110.0.0.0.0:   
4011001 Pesquisa Riscos Geológicos 

  Indikador Atividade 4011001.0.0: Continuar monitorando os dados e informações de terremotos em tempo real 
das estações sismômetros locais plantadas em Tutuala, Laclo e Soro-Ainaro, 
bem como nas estações mundiais atraves centro de terremoto e informações 
estabelecido no escritório do IPG. Durante o terceiro trimestre de 2022, a 
região de Timor sofreu cerca de 120 eventos sísmicos de diferentes 
profundidades e magnitudes. O evento de maior magnitude registrado ocorre na 
zona de monitoramento do IPG é de magnitude 6,2 com profundidade de 10 Km 
em 8 de julho de 2022, localizado na região da ilha de Mariana e a menor 
magnitude de 2,1 com profundidade de 52 km na região de Timor em 26 de julho 
de 2022. Evento de menor magnitude está a 5 km na região de Timor e o evento 
mais profundo localizado no Mar de Banda. Existem vários eventos de 
terremotos no interior, principalmente com magnitude inferior a 5,5.  
Estabeleceu e instalou temporariamente 1 Acelerómetros de Movimento Forte 
(SMA) no município de RAEOA-Oecusse para recolher e detectar o movimento 
gerado pelo grande terremoto local e regional; Instalação de novos 4 (quatro) 
Sismógrafos de Banda Larga (BBS) suportados pela JICA em quatro locais 
distintos, nomeadamente; Uaigia (Ossu), Ilitecaraquia (Ataoru), Ougues (Suai) 
e Padiai (Oecussi); desenvolveu o mapa de risco sísmico de Timor-Leste (este 
mapa pode ser usado também para o planejamento urbano e construção); 
continuar o mapeamento de risco geológico no Município de Manatuto; iniciar 
o mapeamento de risco geológico no município de Baucau; Investigação 
geotécnica sobre deslizamento de terra induzido por terremoto que afeta a 
Residencial Dominicana em Salau, Soibada; Continuar a elaboração do 
relatório e teste laboratorial do estudo geotécnico sobre a rotura do talude da 
autoestrada de Aitutu e Suai. 

40111 Recursos Geológicos [NT] 
  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 40111.0.0: tbd 

  Indikador Output 40111.0.0.0.0:   
4011103 Pesquisa Recursos Hidrogeologia e Geothermics 

  Indikador Atividade 4011103.0.0: Continuar o monitoramento regular do poço em Díli para identificar a 
condição, qualidade, quantidade e sistema de gestão de água subterrânea 
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / 

OUTPUT / ATIVIDADE / 
INDICADOR 

RESULTADO (9 MESES) 

adequado; concluiu a atividade de perfuração para o estudo hidroestratigráfico 
- obtenção de informações de estratos geológicos como aquíferos e informações 
sobre a qualidade das águas subterrâneas em Soba, Laga; estudu 
hidroestratigráfico através de perfuração para obtenção de informações de 
estratos geológicos como aquíferos e informações sobre a qualidade das águas 
subterrâneas em Lisadila e Gugleur, Maubara, Liquica e Matai, Covalima; 
Concluiu o levantamento de dados geotérmico para identificar claramente a 
existência de recursos geotérmicos em Timor-Leste; 

4011104 Cartografia Geológica 
  Indikador Atividade 4011104.0.0: Continuar o esforço para a finalização do mapa geológico de Maliana, mapa 

geológico de Batugade; mapa geológico de Nitibe, mapa geológico de Oesilo e 
mapa geológico de Pante Makassar. Cada quadrângulo do mapa com escala de 
1:50.000 será acompanhado de uma nota explicativa e espera-se que esses 
mapas sejam concluídos até o final deste ano; continuação da atividade de 
campo para a folha de Maubara com a escala de 50K; Revisão final do mapa de 
Maliana e Oecusse na escala de 50K com a assistência do Prof. Ron Harris da 
University of Southern California; Iniciar o mapa geológico para a folha de 
Atsabe com a escala de 50K (a folha de Atsabe abrange o Município de Ermera, 
pequena parte dos Municípios de Ainaro, Bobonaro e Aileu). 

4011105 Serviço Geofísico 

  Indikador Atividade 4011105.0.0: Continuar o processamento e interpretação de dados para avaliação de bacias 
petrolíferas na área de offshore e onshore do território de Timor-Leste; 
Coletamos 157 dados de perfuração de poços de exploração, avaliação e 
desenvolvimento, bem como 79 dados de levantamento siesímico (2D e 3D) com 
base na lista da Geoscience Australia, programada para ser fornecida ao IPG 
antes do final de 2022; levantamento geofísico para estudo geotécnico na auto 
estrada do Suai; Levantamento geofísico com método de resistividade para 
estudo de águas subterrâneas em Suai, Baucau – Venilale, Lospalos – Mehara e 
Liquiça. 

4011106 Estudo Estratigráfico 
  Indikador Atividade 4011106.0.0: Estudo de idade de rochas do jurássico e triássico na área de estudo de Maubesi 

e estudo Matebian Range (Overthrust Terrain Association) na área de estudo de 
Baucau; Publicação de um (1) artigos científicos intitulados: 1. Uppermost 
Triassic Hallstätt-like Cephalopod Limestone (Lilu Facies) and Foraminifera, 
Timor Leste no Archelinga (Journal of Australian Paleontology). 

510 
  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

# de auditorias internas com a 
redução dos resultados das 
questões 

Concluída a Auditoria Financeira Externa do ano fiscal de 2021 e apresentação 
do relatório financeiro do IPG (auditado) ao Ministério dos Petróleos e 
Minerais, Ministério das Finanças e Tribunal das Contas 

# de relatórios de desempenho 
trimestral submetido a 
ANAPMA, e nível de verificação  

3 

% da execução orçamental, 
incluindo obrigações 

50,3%:  
Concluída a auditoria externa do relatório financeiro do IPG para ano fiscal de 
2021.; verificação e atualização de todos os ativos do IPG, incluindo registro de 
novos ativos recebidos para ano fiscal de 2022; conluir identificação do 
fornecedor de bens e serviços para fins operacionais diários do IPG; Concluída 
relatório anual e orçamento do IPG para o ano fiscal de 2021; desenvolve 
relatório do terceiro trimestre para o ano fiscal de 2022 do IPG 

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

58,5% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Joao Jeronimo Tuesday 11th of 

October 2022 

04:28:37 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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93. K8: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IQTL, I.P. 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

K8: Instituto Para a Qualidade de 

Timor-Leste, I.P.  
1,042,858 - - 1,042,858 454,684 43.6% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
511,301 - 17,640 528,941 203,467 38.5% 

983: Investimento e Diversificação 

Económica 
531,557 - (17,640) 513,917 251,218 48.9% 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

983 Investimento e Diversificação Económica 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.g : tbd 

  Indikador Outcome 983.0.g.0.0:     

  Indikador Atividade 9833701.0.0: # Política Nacional 

de qualidade produzido 

2 Actividades ida ne’e atu garantia Quantidade 

no qualidade produtus liu- liu iha utilizasaun ba 

aparelho mediasaun ho nun’e bele fo 

satisfasaun ba konsumedores no vendedores iha 

merkado teritorio nasional 

  Indikador Atividade 9833703.0.0: # de Seminário e 

consulta pública organizados 

9 Partisipantes Sira hatene oan papel , visaun no 

Misaun iqtl nian nune bele kontribui ba 

dezenvolvemento iha area, Normalisaun, 

Metrologia no Qulifikasaun. 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indikador Outcome 510.0.0.2.j: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto 

Prazo (outputs) alcançados  

2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo  

3) Relatório anual da entidade publicado  
# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

 
% da execução orçamental, incluindo obrigações 49,7%    
% da execução do Plano de Aprovisionamento 39,2%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Rosario Terezinho  

Carceres 

Tuesday 18th of 

October 2022 

10:17:24 AM 

Sipriano Sequeira 

Babo 

Tuesday 18th of 

October 2022 

10:22:54 AM 

Rosito de Sousa 

Monteiro 

Tuesday 18th of 

October 2022 

10:41:30 AM 
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94. K9: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

K9: Serviço Nacional de 

Ambulância e Emergência Médica, 

I.P.  

1,291,141 - - 1,291,141 748,423 58.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
388,785 - 39,105 427,890 115,258 26.9% 

805: Saúde 902,356 - (39,105) 863,251 633,165 73.3% 

 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

K9: Serviço Nacional de 

Ambulâncias e Emergência 

Médica 

124,000       190,000 314,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
124,000         124,000 

805: Saúde         190,000 190,000 

 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

805 Saúde 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa 

de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de 

saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade 

  Indicador de Outcome 805.0.2.0.5: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir 

encaminhamento médico no extrangeiros 

  Indicador da Atividade 8050801.0.0: Prontidão 

Unidade Ambulância em todos território 

65% Presija aumenta rekursu umanu iha servisu 

deskonentradus municipius sira hodi nune'e bele 

presta rejultadu servisu diak tuir metas ne'ebe 

previstu ona 

  Indicador da Atividade 8050802.0.0: Número 

encaminhamento paciente no contratransferência 

10,002 pessoas Ho numeru transferensia ne'ebe as bele fo 

impaktu ba atende servisu ekipa ambulansia nian 

tanba falta rekursu umanu no kareta ambulansia 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.4 : Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos 

os timorenses 

  Indicador de Outcome 805.0.4.0.1:     

  Indicador da Atividade 8050901.0.0: Frequência 

coordenação gestão Risco Desastre em Saude 

Publica 

87% Presija aumenta numeru rekursu umanu sira iha 

servisu deskocentradus Municipiu sira hodi 

responde ba risku dezastre ruma no hodi bele 

halo kordenasaun diak ho parte relevante sira 

  Indicador da Atividade 8050902.0.0: Numeru 

comunicação em situação Urgência é Emergência 

3,961 chamadas Numeru chamada ne'ebe iha la tuir metas ne'ebe 

previstu ona iha planu anual no la tuir rejultadu 

transferensia pasiente tanba falta ekipamentu 

komunikasaun hodi estabelese iha servisu 

deskoncentradus Municipius sira atu nune'e bele 

fornese informasaun ho diak 

  Indicador da Atividade 8050903.0.0: Numero 

pacote Equipamentos responde gestao Risco 

Dezastre na Saude Publica 

4 Pakote Ho numeru ekipamentu ba responde risku 

dezastre ne'ebe menus bele fo impaktu ba ekipa 

ambulansia Emergensia Medika sira ba halo 

atendementu wainhira responde ba risku dezastre 

ruma 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

  Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

  Indicador de Outcome 510.0.0.2.8: Políticas e procedimentos são totalmente implementados 
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# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 

(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 

(9 MESES) 
BREVE DESCRIÇÃO 

  Indicador da Atividade 5100109.1.u: Frequência 

Serviço Auditoria, Inspeção, Fiscalização e 

Monitorizasaun e Avaliasaun 

62% Rejultadu iha quarter terseiru ida ne'e la iha 

mudansa tanba falta rekursu umanu ne'ebe labele 

fo apoiu no suporta servisu Unidade controlo 

qualidade nian. 

  Indicador da Atividade 5100232.0.1: Número 

veiculos ambulancia disponivel em território 

Nacional 

32 Kareta 

ambulansia 

Hare'e ba numeru kareta ambulansia ne'ebe 

menus fo impaktu makas tebes ba atendementu 

ekipa ambulansia nian iha Municipius inklui mos 

Nasional  
# de relatórios de desempenho trimestral submetido 

a ANAPMA, e nível de verificação  
3 

  

 
% da execução orçamental, incluindo obrigações 73,1%    
% da execução do Plano de Aprovisionamento 60,5%   

 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Jose Manuel 

Gomes 

Thursday 13th of 

October 2022 

11:15:40 AM 

Jose Celestino 

Guterres Pereira 

Thursday 13th of 

October 2022 

07:45:22 PM 

Horacio Sarmento 

da Costa 

Friday 14th of 

October 2022 

11:44:18 AM 
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95. L1: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL (STAE) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

L1: Secretariado Técnico da 

Administração Eleitoral  
1,576,870 - 8,391,358 9,968,228 7,966,155 79.9% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,576,870 - 8,391,358 9,968,228 7,966,155 79.9% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / 

INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.1 : Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação 

democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos. 

Indikador Outcome 510.0.1.0.1: 1) % da população que 

participa em eleições 

2) Aumenta Kualidade Gestaun Elisaun sira ne'ebe 

diakliu 

3) Administra eleisaun ida demokratiku no tuir 

padraun internasional 

1) populasaun partisipa tuir numeru aktualizasaun 

nebe iha 

2) Atu bele garantia eleisaun nebe livre, justo no 

demokrasia 

3) STAE servisu lao tuir Lei eleitoral 

Administração Eleitoral [NT] 

Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51049.0.0:  

Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas 

Indikador Output 51049.0.0.0.1: 1) Baze de dadus 

atualizadu 

2) # de eleitores recenseados para votar (ka uza %) 

1) 869,513 

2) Numeru Eleitores aktualizado seidauk fixu ba 

eleisaun 2023 

Resenseamentu Eleitoral 

Indikador Atividade 5104901.0.0: 1) # Eleitores atualizadu 

2) # Eleitores Resensiadu (Rejistu Foun) 

3) Relatoriu Estudu Viabilidade sobre Biometrik Aprovadu 

1) 869.513 elitores  

2) seidauk Final  

3) Relatorio Estudo Viabilidade sobre Biometik iha 

hela preparasaun nia laran 

Edukasaun Eleitoral 

Indikador Atividade 5104902.0.0: 1) # partisipante 

edukasaun eleitoral 

2) # edukasaun eleitoral realizadu 

3) # eleitor potensial sensibilizado sobre educação eleitoral 

1) tuir plano kada eskola partisipasaun 1500 

2) Seidauk realiza  

3) seidauk implementa 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 82,0%: 1) Gestaun Finanseira kontinua nafatin 

pagamento ba fakturas nebe apresenta husi kompania 

ba Eleisaun Presidnete 2022, I no II Volta  

2) Parte Logistika Levantamentos material ba Eliesaun 

Parlamentar 2023 iha STAE 13Municipio no RAEOA 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 161,9%: Prosesu kontinuasaun Pagamento ba 

kompania fornecemento material eleisaun presidente 

2022, ba Primeiro no Segundo volta 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Augusto Filipe 

Gama 

Wednesday 12th 

of October 2022 

05:09:09 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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96. L2: AUTORIDADE NACIONAL PARA A ELETRICIDADE (ANE, I.P.) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 
 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

L2: Autoridade Nacional 

Eletricidade, IP 
543,000 -  543,000 263,731 48.6% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
232,210 -  232,210 136,973 59.0% 

802: Eletricidade 310,790 -  310,790 126,758 40.8% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

802 Eléctricidade 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 802.0.0 : Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja 

pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030 
  Indikador Outcome 802.0.0.0.2: % dos 

Sucos em teritório têm eletricidade 
Ema hotu iha direito hodi asesu ba eletricidade 24 kada loron, 83 
% husi 452 sucos 

80230 Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica [NT] 
  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80230.0.0: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento tecnológico 
  Indikador Output 80230.0.0.0.1: % de 

regulamento e estudos tecnicos aprovados 
1. Esbosu Lei konaba Energia Renovavel 
2. Preparar Regulamentu ba Energia Renovável 

8023002 Preparar regulamentos e normas técnicas 
  Indikador Atividade 8023002.0.1: Número de 

regulamentos e normas técnica aprovados. 
1. Esbosu Dekretui Lei Energia Renovavel (100%) 
2. Medidas Eliminasaun Koneksaun Ilegal ba Energia Elétrika 
(45%) 
3.Technical Guidelines : a.Technical guideline ba Solar Home 
System (100%) b.Technical guideline ba Solar Street Light (85%), 
c.Technical guideline ba Solar Water Pump(75%) 
4. Regulamentu kona-ba Polítika Tarifária ba Enerjia Elétrika 75% 
5. Matadalan ba Lisensiamentu no Sertifikasaun 100% 
6. Regulamentu ba Lisensiamentu no Sertifikasaun iha Área Enerjia 
Elétrika 75% 

8023003 Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos 
  Indikador Atividade 8023003.0.1: Número de 

planos de eletricidade e / ou estudos técnicos 
desenvolvidos e aprovados. 

1. Estudus Tékniku ba Eliminasaun Koneksaun Ilegal ba Utilizasaun 
Energia Elétrika (85%) 
2. Seminario (a. Esbosu Dekretu Lei Energia Renovavel (100%), b. 
Aprezenta elaborasaun tekniku ba atividade ligasaun ilegal (75%). 
3. Fiskalizasaun (a. Fiskalizasaun ba Projetu Solar Home System 
(100%),b. Fiskalizasaun ba Projetu 20kV/0,4kV (100%) 
4. Semináriu Regulamentu Polítika Tarifária 75% 
5.Estudu Tékniku - Kualidade Fornesimentu Enerjia Elétrika 50%  
6. Estudu Tékniku Komersializasaun ba Ekipamentus Elétriku 75% 
7. Fiskalizasaun 100% ba ligasaun foun(monofaziku,no trifaziku). 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo  

# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3 
 

% da execução orçamental, incluindo 
obrigações 

67,2% 
 

% da execução do Plano de 
Aprovisionamento 

47,6% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Paula Fernandes 

dos Santos 

Wednesday 12th 

of October 2022 

05:01:46 PM 

Maria  Mendonca 

Moniz 

Wednesday 12th 

of October 2022 

05:02:59 PM 

Ruben Jeronimo 

Freitas 

Wednesday 12th 

of October 2022 

05:13:59 PM 
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97. L3: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO (ANAS, I.P.) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

L3: Autoridade Nacional Água e 

Saneamento, IP 
592,000 - - 592,000 404,869 68.4% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
304,256 - - 304,256 200,700 66.0% 

798: Água e saneamento 287,744 - - 287,744 204,169 71.0% 
 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA: 

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível 

detalhado. 

# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

798 Água e Saneamento 

  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à 

água potável 

  Indikador Outcome 798.0.2.0.3: % dos timorenses 

com acesso à água potável 

Trabalhar com a BTL, E.P. e outros parceiros de 

desenvolvimento afins para assegurar que a população 

aumente o acesso à água potável. Estão a ser recolhidos 

dados sujeitos a verificação. 

79808 Gestão de Recursos Hídricos [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água 

  Indikador Output 79808.0.0.0.2: % gestão de verificação 

de plano atividades previstas. 

Trabalhar com a BTL, E.P. e outros parceiros de 

desenvolvimento afins para assegurar que as atividades 

previstas no plano diretor da água sejam seguidas. Estão a ser 

recolhidos dados sujeitos a verificação. 

7980801 Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e 

hidrogeologia. 

  Indikador Atividade 7980801.0.0: % de número dos 

recursos hídricos analisados, pesquisados, juntamente 

com dados hidrológicos e hidrogeológicos. 

- Dados dos recurso hídricos recolhidos:  

As precipitações têm sido recolhidas em 48 estações durante 9 

meses. Os níveis de água no total de 18 unidades têm sido 

recolhidos. As águas de subsolo, 26 unidades, na capital de 

Díli foram recolhidas. Os abastecimentos de água em Díli têm 

sido recolhidos durante 9 meses.  

- Realizar o mapeamento das fontes de recursos hídricos:  

O mapa de 350 unidades de nascentes de água, sendo 50 delas 

sujeitas a monitorização, nas cidades municipais. Existem 28 

águas fluviais. Monitorização de 58 poços de água em todo o 

território. 

- Realizar levantamento e investigação sobre os recursos 

hídricos em Maulame, Baucau.  

A análise foi concluída e a ANAS, I.P. recomenda que o 

abastecimento de água de Baucau seja feito a partir da estação 

de captação do Seisal. 

7980805 Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água 

  Indikador Atividade 7980805.0.0: O número de 

fornecedores públicos de água inspeccionados e os 

devidos relatórios produzidos.  

- Foram realizadas inspeções contra poças de águas residuais 

em Díli pela 6ª vez consecutiva. 

- O Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) teve 

lugar em fevereiro face a 30 sistemas de abastecimento de 

água e 30 em março. O trabalho do PCQA dos 30 sistemas foi 

realizado e o BTL.EP foi notificado das suas acções. 

7980808 Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos 

  Indikador Atividade 7980808.0.1: A estratégia para 

implementar o quadro legal dos recursos hídricos 

delineado 

- Continuar a desenvolver o Decreto-Lei em matéria de 

Recursos Hídricos e o Despacho Ministerial Conjunto sobre a 

Tabela das Tarifas:  
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# 
PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / 

ATIVIDADE / INDICADOR 
RESULTADO (9 MESES) 

 

O Decreto-Lei sobre Recursos Hídricos foi submetido ao 

Conselho de Ministros, mas ainda não foi aprovado. A tarifa 

da água foi submetida ao Ministro das Obras Públicas. 

 

- Aplicar o Decreto-Lei n. 31/2020 relativo ao Controlo de 

Qualidade da Água para Consumo Humano:  

Foi implementado através do programa de PCQA para a BTL, 

E.P. 

7980809 Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água 

  Indikador Atividade 7980809.0.1: Numeros de áreas 

definidas 

1. Foram elaborados os dados de precipitação em 48 estações.  

2. Foram elaborados os dados de precipitação de águas 

fluviais e nascentes: águas fluviais 28, e nascentes 21 no 

decorrer de 9 meses.  

79811 Gestão de Saneamento [NT] 

  Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79811.0.0: Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico 

  Indikador Output 79811.0.0.0.0: Fornecer orientação e 

definir regras e responsabilidades para o investimento 

em saneamento e % de aumento em timorenses com 

acesso ao saneamento básico. 

- A avaliação do Projeto de Licenciamento Ambiental para a 

Central de Dili (Timor Plaza) foi concluída, e comentários 

técnicos foram enviados à ANLA. 

- O monitoramento da causa da inundação em Hera foi 

concluído. 

- O monitoramento das estações de serviço que produziram 

águas residuais e atuaram como estações de lavagem de 

carros no total de 9 e cartas de notificação foram enviadas a 

elas.  

- Monitoramento e declaração de Suco Higiênico no município 

de Liquiçá em 3 Sucos são Asumanu, Loidahar e Darulete. 

- Monitoramento e reverificação do Suco Higiênico no Posto 

Administrativo de Alas composto de 5 sucos. 

7981102 Monitorização, inspeção e licenciamento para o setor de saneamento 

  Indikador Atividade 7981102.0.0: Número de áreas 

definidas e licenciamentos aprovados. 

- A avaliação do Projeto de Licenciamento Ambiental para a 

Central de Dili (Timor Plaza) foi concluída, e comentários 

técnicos foram enviados à ANLA. 

- O monitoramento da causa da inundação em Hera foi 

concluído. 

- O monitoramento das estações de serviço que produziram 

águas residuais e atuaram como estações de lavagem de 

carros no total de 9 e cartas de notificação foram enviadas a 

elas.  

- Monitoramento e declaração de Suco Higiênico no município 

de Liquiçá em 3 Sucos são Asumanu, Loidahar e Darulete. 

- Monitoramento e reverificação do Suco Higiênico no Posto 

Administrativo de Alas composto de 5 sucos. 

510 

  

  

Boa Governação e Gestão Institucional 

Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo 

Indikador Outcome 510.0.0.2.i: Plano Estratégico 

aprovado incluindo plano de médio prazo 

UNICEF ajuda a financiar atividades de pesquisa na área 

da bacia hidrográfica de Tohumeta. 

# de relatórios de desempenho trimestral submetido a 

ANAPMA, e nível de verificação  
3 

% da execução orçamental, incluindo obrigações 70,4% 

% da execução do Plano de Aprovisionamento 67,5% 

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Maria Isabel 

Freitas 

Tuesday 11th of 

October 2022 

04:20:41 PM 

Felizberto Araujo 

Duarte 

Tuesday 11th of 

October 2022 

04:41:47 PM 

Domingos Pinto 

Tuesday 11th of 

October 2022 

04:53:56 PM 
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98. L5: SERVIÇO DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL (SASCAS) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

L5: Serviços de Apoio à Sociedade 

Civil e Auditoria Social  
10,151,000 - - 10,151,000 3,041,895 30.0% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
1,051,000 - - 1,051,000 272,110 25.9% 

980: Igualdade de Género e 

Inclusão Social 
9,100,000 - - 9,100,000 2,769,785 30.4% 

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional 

Entidade/Programa SV BS CM CD TP Total 

L5: Serviços de Apoio à Sociedade 

Civil e Auditoria Social  
  400,000 100,000   5,180,000 5,680,000 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
  400,000 100,000   80,000 580,000 

980: Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 
        5,100,000 5,100,000 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

# 
PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO 
(OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE 

RESULTADO 
(9 MESES) 

BREVE DESCRIÇÃO 

980 Igualdade de Género e Inclusão Social. 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o 

desenvolvimento de Timor-Leste. 
  Indikador Outcome 980.0.e.0.2:     
  Indikador Atividade 9803401.0.1: # 

organizasaun rezistensia hetan apoiu 
34 Bazeia ba misaun nebe SASCAS presta tuir decreto 

lei Nº. 25/2021, 17 Novembro mak sai hanesan 
matadalan ba SASCAS atu bele implementa 
programa VIII Governu Konstitusional nian liu liu 
programa 2.10 konaba sociedade civil 

  Indikador Atividade 9803605.0.1: # atividade 
religioun nao katoliku hetan apoiu 

9 Bazeia ba misaun nebe SASCAS presta tuir decreto 
lei Nº. 25/2021, 17 Novembro mak sai hanesan 
matadalan ba SASCAS atu bele implementa 
programa VIII Governu Konstitusional nian liu liu 
programa 2.10 konaba sociedade civil 

  Indikador Atividade 9803705.0.1: # NGO Local 
implementa Auditoria Social 

7 Bazeia ba misaun nebe SASCAS presta tuir decreto 
lei Nº. 25/2021, 17 Novembro mak sai hanesan 
matadalan ba SASCAS atu bele implementa 
programa VIII Governu Konstitusional nian liu liu 
programa 2.10 konaba sociedade civil 

  Indikador Atividade 9803709.0.1: 1) # 
organizasaun Sosiadade Sivil hetan apoiu; 2) # 
Grupu komunidade hetan apoio  

1. 71 
2. 55 

Bazeia ba misaun nebe SASCAS presta tuir decreto 
lei Nº. 25/2021, 17 Novembro mak sai hanesan 
matadalan ba SASCAS atu bele implementa 
programa VIII Governu Konstitusional nian liu liu 
programa 2.10 konaba sociedade civil 

510 Boa Governação e Gestão Institucional 
  Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo  

# de relatórios de desempenho trimestral 
submetido a ANAPMA, e nível de verificação  

3 
  

 
% da execução orçamental, incluindo obrigações 30,4%    
% da execução do Plano de Aprovisionamento 29,0%   

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):  

ESTADO DE APROVAÇÃO 

SUBMETIDO PARA REVISÃO VERIFICADO APROVADO 

Submetido pelo Data & horas Revisto pelo Data & horas Aprovado pelo Data & horas 

Roberto Carlos 

Braz Freitas 

Friday 14th of 

October 2022 

02:31:50 PM 

Seidauk Revé Seidauk Revé Seidauk Aprova Seidauk Aprova 
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99. L6: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAÚRO (FEDA) 

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS 

 

Entidade/Programas 
Dotação 

Inicial 

Alteração 

Orçamental 
Retificativo 

Dotação 

Final 

Despesas 

Atuais 

% 

Execução 

L6: Fundo Especial de 

Desenvolvimento Ataúro (FEDA) 
- 13,000,000 - 13,000,000 10,286 0.1% 

510: Boa Governação e Gestão 

Institucional 
- 3,666,230 - 3,666,230 10,286 0.3% 

802: Eletricidade - 2,700 - 2,700 - 0.0% 

26: Estradas e Pontes - 9,331,070 - 9,331,070 - 0.0% 

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA 

 

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório. 

  



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 263 

 

PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO 

1. DECRETOS-LEIS DO GOVERNO, PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO 

PRESENTE RELATÓRIO 

##. Título Conteúdo 

1. Decreto-Lei n.º 1/2022 de 5 de Janeiro: Cria 

um subsídio para os profissionais que 

desenvolveram atividade jornalística solicitada 

pelo Governo para fornecer notícias sobre o 

vírus SARS-Cov2 durante o estado de 

emergência. [Série I, N.° 2] 

O presente diploma cria um subsídio para os profissionais 

que desenvolveram atividade jornalística, nos termos da Lei 

n.º 5/2014, de 19 de novembro, Lei da Comunicação Social, 

junto da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de 

Crises ou aos quais o Governo solicitou a produção de peças 

noticiosas em condições de direta exposição ao vírus SARS-

Cov2 durante a vigência do estado de emergência declarado 

pelos sucessivos decretos do Presidente da República. 

2. Decreto-Lei n.o 2/2022 de 12 de Janeiro: 

Regime Remuneratório da Polícia Nacional de 

Timor-Leste (PNTL) [Série I, N.° 3] 

O presente diploma estabelece o regime remuneratório da 

Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL). 

3. Decreto-Lei n.o 3/2022 de 12 de Janeiro: 

Estabelece o regime jurídico do currículo 

padrão nacional do ensino superior e 

regulamenta o sistema binário, o regime 

jurídico dos graus e diplomas do ensino 

superior, as condições para a sua atribuição, o 

respetivo sistema de créditos, o calendário 

letivo, o sistema de avaliação das unidades 

curriculares e a conclusão de um programa de 

estudos. [Série I, N.° 3] 

O presente diploma regulamenta o sistema binário do ensino 

superior, aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do 

ensino superior, as condições para a sua atribuição, o 

respetivo sistema de créditos, o Currículo Padrão Nacional 

de ensino superior, o calendário letivo, o sistema de 

avaliação das unidades curriculares e a conclusão de um 

programa de estudos. 

4. Decreto-Lei n.º 4/2022 de 12 de Janeiro: 

Cria a Administração Municipal de Ataúro e 

procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

3/2016, de 16 de março, e à segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho. 

[Série I, N.° 3] 

O presente diploma procede à criação da Administração 

Municipal de Ataúro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

3/2016, de 16 de março, sobre o Estatuto das Administrações 

Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico 

Interministerial para a Descentralização Administrativa, 

alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 9/2018, de 9 de abril, e 

54/2020, de 28 de outubro, este retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 4/2020, de 16 de dezembro, e à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho, sobre a 

Orgânica do Ministério da Administração Estatal, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 53/2020, de 28 de outubro. 

5. Decreto-Lei n.º 5/2022 de 19 de Janeiro: 

Estatuto orgânico das FALINTIL-Forças de 

Defesa de Timor-Leste (F-FDTL). [Série I, N.° 

4]. 

O presente diploma aprova o Estatuto Orgânico das 

FALINTIL Forças de Defesa de Timor-Leste. 

6. Decreto-Lei n.º 6 /2022 de 26 de Janeiro: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 43/2015, 

de 28 de dezembro, Regime Jurídico da 

Parceria Público Privada para o Porto de Tibar. 

[Série I, N.° 5] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-

Lei n.º 43/2015, de 28 de dezembro, que aprova o Regime 

Jurídico da Parceria Público Privada para o Porto de Tibar. 

7. Decreto-Lei n.º 7/2022 de 16 de Fevereiro: 

Apoios extraordinários ao emprego e às 

empresas. [Série I, N.° 8] 

O presente diploma tem por objeto a criação e regulação de 

apoios financeiros temporários e extraordinários às entidades 

empregadoras e aos trabalhadores individuais que não 

exerçam funções por conta de outrem registados no regime 
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##. Título Conteúdo 

contributivo da segurança social, com vista à manutenção de 

postos de trabalho e à sobrevivência das empresas. 

8. Decreto-Lei n.º 8 /2022 de 16 de Fevereiro: 

Cria a linha de crédito Facilidade Garantia 

Crédito Suave. [Série I, N.° 8] 

O presente diploma cria uma linha de crédito denominada 

Facilidade Garantia Crédito Suave, estabelecendo uma 

garantia financeira sobre os créditos a conceder e fixando 

uma taxa de juros remuneratórios, destinadas a melhorar as 

condições de acesso ao financiamento das micro, pequenas e 

médias empresas.  

9. Decreto-Lei n.º 9/2022 de 24 de Fevereiro: 

Regime jurídico da edificação e urbanização. 

[Série I, N.° 9 A] 

O presente diploma estabelece o regime jurídico do 

licenciamento e da fiscalização das operações urbanísticas, 

designadamente operações de loteamento, obras de 

urbanização e construção e utilização de edificações. 

10. Decreto-Lei n.º 10/2022 de 4 de Março: 

Aprova medidas de reforço da distribuição de 

cesta básica às famílias timorenses mais 

necessitadas e de apoio aos operadores 

económicos locais e cria um regime especial 

de aprovisionamento para o efeito, no âmbito 

do Plano de Recuperação Económica. [Série I, 

N.° 10 B] 

O presente diploma aprova medidas de reforço da 

distribuição de cesta básica às famílias timorenses mais 

necessitadas e de apoio aos operadores económicos locais, 

no âmbito da execução do Plano de Recuperação Económica. 

O presente diploma estabelece ainda os mecanismos e as 

condições da implementação das medidas referidas no 

número anterior e cria um regime especial de 

aprovisionamento no âmbito da distribuição de cesta básica 

às famílias timorenses 

11. Decreto-Lei n.º 11/2022 de 9 de Março: 

Aprova a Estrutura Orgânica da Autoridade de 

Proteção Civil. [Série I, N.° 11] 

É aprovada a Estrutura Orgânica da Autoridade de Proteção 

Civil, doravante designada por APC, em anexo ao presente 

diploma, do qual faz parte integrante. 

12. Decreto-Lei n.º 12/2022 de 17 de Março: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 26/2021, 

de 26 de .novembro, sobre as medidas 

excecionais e temporárias de vigilância 

sanitária de resposta à pandemia da doença 

COVID-19. [Série I, N.° 12 A] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-

Lei n.º 26/2021, de 26 de novembro, sobre as medidas 

excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta 

à pandemia da doença COVID-19. 

13. Decreto-Lei n.º 13/2022 de 30 de Março: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2020, 

de 19 de março, que aprova a sexta alteração 

ao Decreto-Lei n.o 15/2008, de 4 de junho, 

sobre Pensões dos Combatentes e Mártires da 

Libertação Nacional. [Série I, N.° 14] 

A Administração do Conselho dos Combatentes da 

Libertação Nacional aprova as regras relativas à 

movimentação da conta bancária destinada ao depósito das 

retenções sobre as pensões dos Combatentes e Mártires da 

Libertação Nacional e à administração e prestação de contas 

dos respetivos fundos. 

14. Decreto-Lei N.º 14/2022 de 6 de Abril: 

Aprova o Código do Registo Predial [Série I, 

N.° 15] 

O registo predial destina-se essencialmente a dar publicidade 

à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança 

do comércio jurídico imobiliário. O registo predial confere 

ainda segurança ao comércio jurídico imobiliário dos direitos 

reais que, nos termos da lei, podem ser exercidos sobre 

imóveis situados em zonas de proteção comunitária e exerce 

uma função acrescida de proteção destes direitos ao inscrever 

oficiosamente sobre eles os ónus previstos na lei 

15. Decreto-Lei N.º 15/2022 de 6 de Abril: 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2013, 

de 26 de junho, sobre Regime Geral do 

Programa Nacional de Desenvolvimento dos 

Sucos (PNDS) [Série I, N.° 15] 

Devido ao aumento significativo do âmbito de ação do 

Secretariado Técnico do PNDS, a sua estrutura 

administrativa é revista e ampliada para um desempenho 

eficaz e de qualidade das suas competências; assim, a 

Unidade de Gestão Administrativa e a Unidade de Gestão 

Operacional são substituídas por quatro novas unidades: a 

Unidade de Administração e Finanças, a Unidade de 
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Logística, a Unidade de Planeamento e Implementação e a 

Unidade de Avaliação, Desenvolvimento de Capacidades e 

Monitorização 

16. Decreto-Lei N.º 16 /2022 de 6 de Abril: 

Pagamento suplementar aos funcionários, 

agentes e contratados a termo da Imprensa 

Nacional de Timor-Leste, I. P. afetos à 

impressão dos boletins de voto para as eleições 

para Presidente da República [Série I, N.° 15A] 

É aprovado um pagamento suplementar aos funcionários, 

agentes e contratados a termo da Imprensa Nacional de 

Timor-Leste, I. P. (INTL), afetos ao processo de impressão 

dos boletins de voto, para as eleições para Presidente da 

República a realizar no dia 19 de março de 2022 e, 

eventualmente, também no dia 19 de abril de 2022 

17. Decreto-Lei N.º 17 /2022 de 13 de Abril: 

Estrutura Orgânica da Inspeção-Geral do 

Trabalho [Série I, N.° 16 NORMAL] 

O presente diploma tem por objeto a definição da estrutura 

orgânica da Inspeção-Geral do Trabalho 

18. Decreto-Lei N.º 18 /2022 de 19 de Abril: 

Atribuição de subsídios aos operadores de 

transportes rodoviários públicos, aos 

operadores de transportes aéreos e marítimos 

nacionais e aos adquirentes de combustível 

destinado às atividades agrícolas e piscatórias 

[Série I, N.° 16A] 

O presente diploma estabelece um subsídio financeiro, de 

natureza excecional e transitória, destinado à redução do 

impacto económico do aumento dos preços de combustível, a 

atribuir aos operadores de transportes públicos e aos 

adquirentes de combustível destinado às atividades agrícola e 

piscatória 

19. Decreto-Lei N.º 19 /2022 de 27 de Abril: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2018, 

de 25 de abril, sobre o subsídio extraordinário 

aos membros dos Órgãos de Administração 

Eleitoral [Série I, N.° 17] 

Define o direito a um subsídio extraordinário, segundo os 

cargos e responsabilidade atribuída aos membros da 

Comissão Nacional de Eleições (CNE), assim como os 

funcionários da CNE e do Secretariado Técnico de 

Administração Eleitoral (STAE) 

20. Decreto-Lei N.º 20 /2022 de 4 de Maio: 

Número único nacional de emergência [Série 

I, N.° 18] 

É criado um número de telefone único de emergência para 

todo o país e para as várias instituições que prestam um 

serviço de emergência, centralizado numa única entidade de 

coordenação da ajuda a fornecer ao cidadão, a Autoridade de 

Proteção Civil. garantir uma melhor acessibilidade aos 

pedidos de socorro, melhorando o serviço de atendimento 

para prestação de assistência a todos os cidadãos nacionais e 

estrangeiros, introduzindo o número de socorro 112, 

disponível em todo o território nacional. O número único 

nacional de emergência é um número de contacto telefónico 

de acesso preferencial aos vários sistemas de emergência, 

nomeadamente, os que sejam coordenados pela Polícia 

Nacional de Timor-Leste, pelo Serviço Nacional de 

Ambulância e Emergência Médica e pelos Bombeiros 

21. Decreto-Lei N.º 21 /2022 de 11 de Maio: 

Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 6/2014, 

de 26 de fevereiro, sobre os recursos materiais 

e incentivos financeiros das lideranças 

comunitárias [Série I, N.° 19] 

O presente diploma tem por objeto definir as modalidades, os 

montantes e o regime de gestão administrativa e financeira 

dos incentivos financeiros, bem como dos recursos materiais 

a atribuir aos Sucos, nos termos da Lei dos Sucos 

22. Decreto-Lei N.º 22 /2022 de 11 de Maio: 

Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos 

Contratos Públicos e das Respetivas Infrações 

[Série I, N.° 19] 

O novo regime simplifica o procedimento de 

aprovisionamento, nomeadamente através da redução dos 

tipos de aprovisionamento existentes, e apresenta uma 

descrição detalhada de cada fase, para melhor condução dos 

procedimentos. 

23. Decreto-Lei N.º 23 /2022 de 19 de Maio: 

Competência para a autorização de despesa 

[Série I, N.° 20C] 

O presente diploma regula a competência para autorizar a 

realização de despesa dos serviços e entidades do Setor 

Público Administrativo 
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24. Decreto-Lei N.o 24 /2022 de 19 de Maio: 

Regulamentação do Fundo Especial de 

Desenvolvimento de Ataúro [Série I, N.° 20C] 

O presente diploma regulamenta o Fundo Especial de 

Desenvolvimento de Ataúro, abreviadamente designado por 

FEDA 

25. Decreto-Lei N.º 25/2022 de 19 de Maio: 

ProgramaUma ba Ema Kbiit Laek Plus [Série 

I, N.° 20C] 

O presente diploma cria e aprova as normas de execução do 

programa Uma ba Ema Kbiit Laek Plus, abreviadamente 

designado porUKL+, integrado no Programa Nacional de 

Desenvolvimento dos Sucos, abreviadamente designado por 

PNDS. O programa tem por objetivo melhorar as condições 

de habitabilidade das casas que sirvam de domicílio 

permanente aos agregados familiares mais vulneráveis nas 

situações em que a casa se encontre em mau estado de 

conservação e o agregado familiar respetivo não disponha de 

outro imóvel para fixar residência 

26. Decreto-Lei N.º 26 /2022 de 19 de Maio: 

Programa de apoio à plantação de Ai Parapa 

[Série I, N.° 20C] 

O presente diploma cria o Programa de Apoio à Plantação de 

Ai Parapa e aprova as respetivas regras de execução 

27. Decreto-Lei N.º 27/2022 de 19 de Maio: 

Programa de estímulo à renovação e expansão 

das áreas de plantação de café [Série I, N.° 

20C] 

O presente diploma cria o Programa de estímulo à renovação 

e expansão das áreas de plantação de café e aprova as 

respetivas regras de execução 

28. Decreto-Lei N.º 28 /2022 de 19 de Maio: 

Apoio aos estabelecimentos de ensino superior 

privado para acesso à internet [Série I, N.° 

20C] 

O presente diploma estabelece as normas de execução da 

medida de apoio aos estabelecimentos de ensino superior 

privados para acesso à internet. A medida prevista no 

presente diploma tem por objetivo facilitar o acesso à 

internet por parte dos docentes e discentes dos 

estabelecimentos de ensino superior privados 

29. Decreto-Lei N.º 29 /2022 de 19 de Maio: 

Regulamenta o Fundo dos Combatentes da 

Libertação Nacional [Série I, N.° 20C] 

O presente diploma regulamenta o Fundo dos Combatentes 

da Libertação Nacional, doravante abreviadamente referido 

por FCLN e estabelece o modelo de investimento das verbas 

do fundo com vista à geração de rendimentos para assegurar 

a sua permanência 

30. Decreto-Lei N.º 30 /2022 de 19 de Maio: 

Atribui o direito de alojamento condigno aos 

militares das F-FDTL no ativo e em 

efetividade de funções e aos membros da 

PNTL que por razões de serviço tenham que 

passar a residir em município distinto daquele 

em que têm residência habitual [Série I, N.° 

20C] 

O presente diploma atribui aos militares das F-FDTL no 

ativo e em efetividade de funções e aos membros da PNTL 

que por razões de serviço tenham que passar a residir em 

município distinto daquele em que têm residência habitual o 

direito a que lhes seja atribuído alojamento condigno 

31. Decreto-Lei N.º 31 /2022 de 19 de Maio: 

Centros de Acolhimento Multifunção [Série I, 

N.° 20C] 

Cria a rede de Centros de Acolhimento Multifunção, 

abreviadamente designados por CAMF, Cria um mecanismo 

de apoio financeiro para os municípios e a Região 

Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, e estabelece 

mecanismos de coordenação entre os municípios, a RAEOA 

e a Autoridade de Proteção Civil 

32. Decreto-Lei N.º 32 /2022 de 19 de Maio: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 27/2016, 

de 29 de junho, sobre o Regime Jurídico dos 

Gabinetes Ministeriais [Série I, N.° 20C] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto- 

Lei n.º 27/2016, de 29 de junho, sobre o Regime Jurídico dos 

Gabinetes Ministeriais 
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33. Decreto-Lei N.º 33 /2022 de 19 de Maio: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2022, 

de 16 de fevereiro, que cria a linha de crédito 

Fasilidade Garantia Crédito Suave [Série I, N.° 

20C] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto- 

Lei n.º 8/2022, de 16 de fevereiro, que cria a linha de crédito 

Facilidade Garantia Crédito Suave 

34. Decreto-Lei N.º 34 /2022 de 19 de Maio: 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2020, 

de 28 de outubro, que aprova constituição do 

Fundo de Reserva da Segurança Social e a 

definição do respetivo modelo de gestão [Série 

I, N.° 20C] 

O presente Decreto-Lei procede à terceira alteração ao 

Decreto- Lei n.º 55/2020, de 28 de outubro, que aprova a 

constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e a 

definição do respetivo modelo de gestão 

35. Decreto-Lei N.º 35 /2022 de 19 de Maio: 

Medida de apoio aos estabelecimentos de 

educação pré-escolar, ensinos básico e 

secundário público e particular integrados na 

rede de oferta de serviço público para acesso à 

internet, atribuição de uma bolsa aos melhores 

alunos, implementação do projeto piloto 

Eskola iha Uma ou Homeschooling e 

financiamento do estudo de viabilidade do 

estabelecimento de Escola de raíz [Série I, N.° 

20C] 

O presente diploma estabelece as normas de execução da 

medida de apoio para acesso à internet aos estabelecimentos 

de ensino básico centrais, que oferecem o Terceiro Ciclo de 

escolaridade correspondente aos 7.º, 8.° e 9.° ano, e ensino 

secundário Geral e Técnico-Vocacional, públicos e privados 

integrados na rede de oferta de serviço público 

36. Decreto-Lei N.º 36 /2022 de 19 de Maio: 

Obrigatoriedade de aquisição de géneros 

alimentares produzidos em território nacional 

no âmbito da contratação pública [Série I, N.° 

20C] 

O presente diploma estabelece a obrigatoriedade de 

aquisição de, pelo menos, 75% de géneros alimentares 

produzidos em Timor-Leste no âmbito das operações de 

contratação pública 

37. Decreto-Lei N.º 37 /2022 de 25 de Maio: 

Subsídio de fim de ano aos uma kain [Série I, 

N.° 21 NORMAL] 

O presente diploma tem por objeto a atribuição de um apoio 

pecuniário único aos uma kain timorenses, doravante 

designado por subsídio de fim do ano 

38. Decreto-Lei N.º 38/2022 de 8 de Junho: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 2/2019, 

de 5 de março, sobre a Orgânica do Ministério 

do Ensino Superior, Ciência e Cultura [Série I, 

N.° 23] 

A presente alteração legislativa preconiza mudanças que 

visam alterar parcialmente a estrutura orgânica do Ministério 

de modo a permitir a resolução de alguns dos obstáculos de 

serviço sentidos nos últimos três anos de governação e a 

continuação do trabalho de crescimento e evolução do setor 

do ensino superior em Timor-Leste 

39. Decreto-Lei N.º 39/2022 de 8 de Junho: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2011, 

de 9 de fevereiro, sobre Licenciamento 

Ambiental [Série I, N.° 23] 

Torna-se premente não só compatibilizar o regime jurídico 

sobre o licenciamento ambiental existente com a criação 

desse instituto público, como também garantir a 

possibilidade de apresentação de qualquer documentação 

relevante no âmbito do procedimento de licenciamento 

ambiental a nível local, quer a delegações ou representações 

da referida Autoridade Nacional que venham a ser criadas, 

quer ao departamento governamental responsável pela 

execução das políticas para a área do ambiente ou aos seus 

serviços desconcentrados de base territorial, quer a qualquer 

outra entidade pública ou privada com a qual venha a ser 

estabelecido contrato ou parceria para esse efeito 

40. Decreto-Lei N.º 40/2022 de 8 de Junho: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 15/2019, 

Com a criação de dois institutos públicos sob tal tutela - a 

Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental e a 

Autoridade Nacional Designada para o Combate às 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 268 

 

##. Título Conteúdo 

de 10 de julho, sobre Orgânica da Secretaria 

de Estado do Ambiente [Série I, N.° 23] 

Alterações Climáticas – este diploma procede à alteração da 

Orgânica da Secretaria de Estado do Ambiente, para garantir 

a sua compatibilidade com a autonomia técnica, 

administrativa, financeira e patrimonial que é conferida 

àqueles institutos públicos. 

41. Decreto-Lei N.º 41/2022 de 8 de Junho: Cria 

a Autoridade Nacional de Licenciamento 

Ambiental, I.P., e aprova os respetivos 

estatutos [Série I, N.° 23] 

É criada a Autoridade Nacional de Licenciamento 

Ambiental, I.P., abreviadamente designada por ANLA 

42. Decreto-Lei N.º 42/2022 de 8 de Junho: Cria 

a Autoridade Nacional Designada para o 

Combate às Alt erações Climáticas, I.P., e 

aprova os re spetivos Estatutos [Série I, N.° 

23] 

É criada a Autoridade Nacional Designada para o Combate 

às Alterações Climáticas, I.P., abreviadamente designada por 

AND 

43. Decreto-Lei N.º 43/2022 de 8 de Junho: 

Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A. 

[Série I, N.° 23] 

É criada a Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A., adiante 

designada por CMTL, S.A., cujos estatutos são publicados 

em anexo ao presente decreto-lei, que dele fazem parte 

integrante 

44. Decreto-Lei N.º 44/2022 de 8 de Junho: 

Regime jurídico dos parques industriais [Série 

I, N.° 23] 

O presente diploma regula a instalação, o funcionamento e a 

gestão dos parques industriais 

45. Decreto-Lei N.º 45/2022 de 8 de Junho: 

Orgânica da Secretaria de Estado das 

Comunidades Timorenses no Exterior [Série I, 

N.° 23] 

O presente diploma tem por objeto a definição da estrutura 

orgânica da Secretaria de Estado das Comunidades 

Timorenses no Exterior, doravante abreviadamente 

designada por SECTE 

46. Decreto-Lei N.º 46/2022 de 8 de Junho: 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do 

VIII Governo Constitucional, e à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2019, de 31 de 

julho, sobre a Orgânica do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e Cooperação [Série I, 

N.° 23] 

O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto- 

Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do VIII 

Governo Constitucional, e à segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 20/2019, de 31 de julho, sobre a Orgânica do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

47. Decreto-Lei N.º 47/2022 de 13 de Julho: 

Cooperativas de Pesca [Série I, N.° 28] 

São cooperativas de pesca as que tenham por objeto principal 

a exploração dos recursos vivos do mar, designadamente: a) 

A captura, a apanha, a cultura, a conservação, a 

transformação, a carga, o transporte, a descarga e a venda 

dos produtos de pesca e demais recursos vivos do mar, neste 

se incluindo o fundo do mar e as áreas sob jurisdição 

marítima; b) A extração, o tratamento e a venda do sal 

marinho. 

48. Decreto-Lei N.º 48/2022 de 13 de Julho: 

Cooperativas de Comercialização. [Série I, N.° 

28] 

São cooperativas de comercialização as que tenham por 

objeto principal: a) Adquirir, armazenar e fornecer aos 

membros os bens e serviços necessários à sua atividade; b) 

Colocar no mercado os bens produzidos ou transformados 

pelos membros; c) Desenvolver simultaneamente as 

atividades referidas nas alíneas anteriores. 

49. Decreto-Lei N.º 49/2022 de 13 de Julho: 

Cooperativas Agrícolas. [Série I, N.° 28] 

São cooperativas agrícolas as que tenham por objeto 

principal, designadamente: a) A produção agrícola, 

agropecuária e florestal; b) A recolha, a concentração, a 

transformação, a conservação, a armazenagem e o 
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escoamento de bens e produtos provenientes das explorações 

dos seus membros; c) A produção, a aquisição, a preparação 

e o acondicionamento de fatores de produção e produtos e a 

aquisição de animais destinados às explorações dos seus 

membros ou à sua própria atividade; d) A instalação e a 

prestação de serviços das explorações dos seus membros, 

nomeadamente de índole organizativa, técnica, tecnológica, 

económica, financeira, comercial, administrativa e 

associativa; e) A gestão e utilização da água da rega e a 

administração, exploração e conservação das respetivas 

obras e equipamentos de rega que a lei preveja poderem ser 

administradas ou geridas por cooperativas. 

50. Decreto-Lei N.o 51/2022 de 20 de Julho: 

Aprova os valores mínimos das pensões de 

invalidez e velhice no âmbito do regime 

contributivo de segurança social. [Série I, N.° 

29] 

O presente diploma aprova os valores mínimos das pensões 

de invalidez e velhice no âmbito do regime contributivo de 

segurança social, adiante designado por regime geral. 

51.  Decreto-Lei N. o 52 /2022 de 20 de Julho: 

Cria o sistema de verificação de incapacidades 

no âmbito do sistema de segurança social. 

[Série I, N.° 29] 

O presente diploma cria o sistema de verificação de 

incapacidades, adiante designado por SVI, e define o 

procedimento administrativo de verificação técnica da 

situação de incapacidade relevante para a determinação da 

ocorrência de eventualidades objeto de proteção pelo sistema 

de segurança social, nos termos previstos em legislação 

própria. 

52.  Decreto-Lei N.o 53 /2022 de 20 de Julho: 

Aprova o regime jurídico das pensões sociais 

de invalidez e velhice no âmbito do regime 

não contributivo de segurança social. [Série I, 

N.° 29] 

O presente diploma estabelece o regime jurídico da proteção 

nas eventualidades de invalidez e velhice dos cidadãos não 

abrangidos pelo regime contributivo de segurança social, 

adiante designado por regime geral. 

53.  Decreto-Lei N.º 54 /2022 de 20 de Julho: 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2008, 

de 5 de março, que cria o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento de Mão de Obra. [Série I, 

N.° 29] 

O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto 

Lei n.º 8/2008, de 5 de março, que cria o Instituto Nacional 

de Desenvolvimento de Mão-de-Obra. 

54.  Decreto-Lei N.º 55 /2022 de 3 de Agosto: 

Orgânica da Polícia Nacional de Timor-Leste. 

[Série I, N.° 31] 

O presente diploma define e regula a estrutura orgânica da 

Polícia Nacional de Timor-Leste, abreviadamente designada 

por PNTL. 

55.  Decreto-Lei N.º 56 /2022 de 17 de Agosto: 

Medidas de apoio à deslocação de estudantes 

timorenses a frequentar cursos de ensino 

superior no estrangeiro perante a ocorrência de 

situações de pandemia, epidemia, desastre 

natural, catástrofe, doença grave ou conflito 

armado. [Série I, N.° 33] 

O presente diploma estabelece medidas de apoio às 

deslocações de estudantes timorenses a frequentar cursos de 

ensino superior no estrangeiro perante a ocorrência de uma 

situação identificável como pandemia, epidemia, desastre 

natural, catástrofe, doença grave ou conflito armado. 

56.  Decreto-Lei N.º 57/2022 de 24 de Agosto: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2019, 

de 11 de julho, Orgânica da Secretaria de 

Estado da Juventude e Desporto. [Série I, N.° 

34] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto 

Lei n.º 18/2019, de 11 de julho, Orgânica da Secretaria de 

Estado da Juventude e Desporto. 
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57.  Decreto-Lei N.º 58 /2022 de 24 de Agosto: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 45/2015, 

de 30 de dezembro, que cria a Agência de 

Promoção de Investimento e Exportação de 

Timor-Leste, I.P. [Série I, N.° 34] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto 

Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro, que cria a Agência de 

Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. 

58.  Decreto-Lei N.º 59/2022 de 24 de Agosto: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2022, 

de 19 de abril, sobre a atribuição de subsídios 

aos operadores de transportes rodoviários 

públicos, aos operadores de transportes aéreos 

e marítimos nacionais e aos adquirentes de 

combustível destinado às atividades agrícolas 

e piscatórias. [Série I, N.° 34]  

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto 

Lei n.º 18/2022, de 19 de abril, sobre a atribuição de 

subsídios aos operadores de transportes rodoviários públicos, 

aos operadores de transportes aéreos e marítimos nacionais e 

aos adquirentes de combustível destinado às atividades 

agrícolas e piscatórias. 

59.  Decreto-Lei N.º 60 /2022 de 24 de Agosto: 

Comissão Nacional do Desporto. [Série I, N.° 

34] 

O presente diploma aprova a composição, as competências e 

o funcionamento da Comissão Nacional do Desporto. 

60.  Decreto-Lei N.º 61/2022 de 24 de Agosto: 

Aprova o Programa Merenda Escolar. [Série I, 

N.° 34] 

O presente diploma aprova o Programa Merenda Escolar. 

61.  Decreto-Lei N.º 62/2022 de 31 de Agosto: 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2012, 

de 15 de fevereiro, estatuto da Carreira 

Docente Universitária. [Série I, N.° 35] 

O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto 

Lei n.º 7/2012, de 15 de fevereiro, Estatuto da Carreira 

Docente Universitária. 

62.  Decreto-Lei N.º 63/2022 de 31 de Agosto: 

Estabelece o regime jurídico e aprova os 

Estatutos da Agência Nacional para a 

Avaliação e Acreditação Académica, I.P. 

[Série I, N.° 35] 

O presente diploma estabelece o regime jurídico e aprova os 

Estatutos da Agência Nacional para a Avaliação e 

Acreditação Académica, I.P., doravante designada por 

ANAAA, I.P. 

63.  Decreto-Lei N.º 64 /2022 de 31 de Agosto: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 30/2011, 

de 27 de julho, Condições e Procedimentos a 

Observar Relativamente à Importação de 

Veículos Motores. 

[Série I, N.° 35] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto 

Lei n.º 30/2011, de 27 de julho, Condições e Procedimentos 

a Observar Relativamente à Importação de Veículos 

Motores. 

64.  Decreto-Lei N.º 65/2022 de 31 de Agosto: 

Informação cadastral predial. 

[Série I, N.° 35] 

O presente diploma estabelece o regime geral da execução, 

conservação, atualização e acesso à informação cadastral 

predial. 

65.  Decreto-Lei n.º 66/2022 de 31 de Agosto: 

Estatuto orgânico da Unidade FALINTIL. 

[Série I, N.° 35] 

O presente decreto-lei estabelece a estrutura e atribuições da 

Unidade FALINTIL. 

66.  Decreto-Lei N.º 67/2022 de 14 de Setembro: 

Regimento do Conselho Superior de Defesa 

Militar. [Série I, N.° 37] 

O presente decreto-lei tem por objeto a criação, organização 

e funcionamento do Conselho Superior de Defesa Militar 

67.  Decreto-Lei N.º 68/2022 de 14 de Setembro: 

Regime jurídico dos estabelecimentos de 

ensino superior. 

[Série I, N.° 37] 

O presente diploma estabelece o regime jurídico dos 

estabelecimentos de ensino superior, também adiante 

designados por estabelecimentos, regulando a sua 

constituição e atribuições, o funcionamento e competências 

dos seus órgãos e, bem assim, o exercício da tutela e 

fiscalização do Estado sobre os mesmos, dentro do quadro 

das suas diversas autonomias. 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 271 

 

##. Título Conteúdo 

68.  Decreto-Lei N.º 69/2022 de 28 de Setembro: 

Estatuto profissional do pessoal com funções 

policiais da PNTL. [Série I, N.° 39] 

O presente diploma aprova e regula o estatuto profissional do 

pessoal com funções policiais da Polícia Nacional de Timor-

Leste, abreviadamente designada por PNTL. 

69.  Decreto-Lei N.º 70/2022 de 28 de Setembro: 

GESPIN – Gestão de Parques Industriais, S.A. 

[Série I, N.° 39] 

A GESPIN, S.A., tem por objeto a gestão de parques 

industriais. 

70.  Decreto-Lei N.º 71/2022 de 28 de Setembro: 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 15/2017, 

de 17 de maio, que cria e define a estrutura 

orgânica do Instituto Nacional da 

Administração Pública. [Série I, N.° 39] 

O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto 

Lei n.º 15/2017, de 17 de maio, que cria e define a estrutura 

orgânica do Instituto Nacional da Administração Pública. 

 

2. DECRETOS DO GOVERNO, PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE 

RELATÓRIO 

##. Título Conteúdo 

1. Decreto do Governo n.° 1/2022 de 10 de 

Janeiro: Regulamenta a apresentação e 

admissão de candidaturas à eleição do 

Presidente da República. [Série I, N.° 2 A] 

O presente diploma estabelece as normas relativas à 

apresentação e admissão de candidaturas para a eleição do 

Presidente da República, bem como as normas de 

contencioso relativas a esta fase do processo eleitoral. 

2. Decreto do Governo n.° 2/2022 de 10 de 

Janeiro: Regulamenta a atividade de 

observação e monitorização eleitoral da 

eleição do Presidente da República. [Série I, 

N.° 2 A] 

O presente diploma disciplina a realização de atividades de 

observação e monitorização eleitoral e a atribuição dos 

estatutos de observador e monitor eleitoral, nacional e 

internacional, com os seus direitos e deveres, assim como o 

desempenho das atinentes funções. 

3. Decreto do Governo n.° 3/2022 de 10 de 

Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 5/2017, de 27 de fevereiro, que 

Regulamenta a Campanha e a Propaganda 

Eleitoral. [Série I, N.° 2 A] 

O Decreto do Governo n.º 5/2017, de 27 de fevereiro, com a 

redação atual e as necessárias correções gramaticais, é 

republicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte 

integrante. 

4. Decreto do Governo n.º 4/2022 de 12 de 

Janeiro: Modelo do cartão especial de 

identificação dos membros do Governo. [Série 

I, N.° 3] 

O presente diploma aprova o modelo do cartão especial de 

identificação dos membros do Governo. 

5. Decreto do Governo n.º 5/2022 de 12 de 

Janeiro: Subsídio mensal de comunicações 

móveis. [Série I, N.° 3] 

O presente diploma fixa o valor do subsídio mensal de 

comunicações móveis dos membros do Governo. 

6. Decreto do Governo n.° 6/2022 de 14 de 

Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 6/2017, de 27 de fevereiro, que 

Regulamenta a Organização e o 

Funcionamento dos Centros de Votação e 

Estações de Voto. [Série I, N.° 3A] 

O presente regulamento é aplicável à eleição do Presidente 

da República e disciplina a organização e o funcionamento 

dos centros de votação e das estações de voto. 

7. Decreto do Governo n.° 7/2022 de 14 de 

Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 7/2017, de 27 de fevereiro, que 

Aprova os Procedimentos de Votação, 

O presente decreto aprova as regras a que se subordinam a 

votação, a contagem de votos e o apuramento de resultados 

para as operações de eleição do Presidente da República que 

se realizem em território nacional. 
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Contagem dos Votos e Apuramento dos 

Resultados. [Série I, N.° 3A] 

8. Decreto do Governo n.° 8/2022 de 14 de 

Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 8/2017, de 27 de fevereiro, que 

Aprova os Procedimentos Técnicos para a 

Realização das Eleições Presidenciais no 

Estrangeiro. [Série I, N.° 3A] 

O presente diploma aprova os procedimentos técnicos 

aplicáveis no estrangeiro para a eleição do Presidente da 

República.  

9. Decreto do Governo n.° 9/2022 de 14 de 

Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 10/2017, de 27 de fevereiro, que 

Aprova os Procedimentos Técnicos para a 

Realização das Atividades de Cobertura 

Jornalística da Eleição Presidencial. [Série I, 

N.° 3A] 

O presente regulamento, relativo à realização de atividades 

de cobertura noticiosa da eleição presidencial, rege a 

aquisição do estatuto, o desempenho de funções, os direitos 

e os deveres dos profissionais de comunicação social 

acreditados para o evento 

10. Decreto do Governo n.° 10/2022 de 14 de 

Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 12/2017, de 27 de fevereiro, que 

Regulamenta o Exercício do Direito de Voto 

nos Estabelecimentos Hospitalares e 

Prisionais. [Série I, N.° 3A] 

O presente regulamento estabelece as normas relativas à 

votação nos estabelecimentos hospitalares e nos 

estabelecimentos prisionais. 

11. Decreto do Governo n.° 11/2022 de 14 de 

Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 13/2017, de 27 de fevereiro, que 

Regulamenta a Atividade de Fiscalização do 

Processo Eleitoral. [Série I, N.° 3A] 

O presente regulamento disciplina a aquisição do estatuto, o 

desempenho de funções e os direitos e os deveres dos fiscais 

das listas de candidatura a Presidente da República. 

12. Decreto do Governo n.° 12/2022 de 14 de 

Janeiro: Exercício do direito de voto, na 

eleição para o Presidente da República de 

2022, por eleitores internados em centros de 

isolamento profilático ou terapêutico 

obrigatório ou em cumprimento de isolamento 

profilático ou terapêutico obrigatório. [Série I, 

N.° 3A] 

O presente diploma estabelece as normas relativas à votação 

para a eleição do Presidente da República nos centros de 

isolamento profilático obrigatório e centros de isolamento 

terapêutico obrigatório ou em cumprimento de isolamento 

profilático obrigatório ou isolamento terapêutico obrigatório 

nos respetivos domicílios ou locais legalmente admitidos 

para o efeito. 

13. Decreto do Governo n.º 13/2022 de 18 de 

Janeiro: Execução do Orçamento Geral do 

Estado para 2022 [Série I, N.° 3 C] 

O presente diploma estabelece as regras relativas à execução 

do Orçamento Geral do Estado para 2022, aprovado pela Lei 

n.º 1/2022, de 3 de janeiro. 

14. Decreto do Governo n.° 14/2022 de 19 de 

Janeiro: Remuneração dos trabalhadores, dos 

coordenadores e dos titulares dos órgãos da 

Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P. 

[Série I, N.° 4] 

O presente diploma aprova as tabelas remuneratórias que 

determinam os intervalos salariais dos trabalhadores e a 

remuneração dos coordenadores e dos titulares dos órgãos da 

Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P., adiante 

abreviadamente designada por ADN. 

15. Decreto do Governo n.º 15/2022 de 2 de 

Fevereiro: Aprova a remuneração do 

Presidente do Instituto Nacional de Combate 

ao HIV-SIDA, I.P. e do Fiscal Único e o valor 

O presente diploma aprova o valor da remuneração do 

Presidente do INCSIDA e do Fiscal Único e o valor das 

senhas .de presença a serem atribuídas aos membros do 

Conselho Consultivo pela sua participação nas reuniões 

desse órgão. 



República Democrática de Timor-Leste 

Relatório do III Trimestre de 2022 – Página 273 

 

##. Título Conteúdo 

das senhas de presença dos membros do 

Conselho Consultivo. [Série I, N.° 6] 

16. Decreto do Governo n.º 16/2022 de 9 de 

Fevereiro: Aprova a remuneração do 

Presidente do Instituto para a Defesa dos 

Direitos da Criança, I.P. e do Fiscal Único e o 

valor das senhas de presença dos membros do 

Conselho Consultivo. [Série I, N.° 7] 

O presente diploma aprova o valor da remuneração do 

Presidente do INDDICA e do Fiscal Único e o valor das 

senhas .de presença a serem atribuídas aos membros do 

Conselho .Consultivo pela sua participação nas reuniões 

desse órgão. 

17. Decreto do Governo n.º 17/2022 de 16 de 

Março: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.o 2/2015, de 14 de janeiro, que 

aprova os subsídios académicos, bónus de 

chefia e complementos extraordinários do 

pessoal docente da Universidade Nacional 

Timor Lorosa’e – UNTL. [Série I, N.° 12] 

O Decreto do Governo n.º 2/2015, de 14 de janeiro, aprovou 

os subsídios académicos, bónus de chefia e demais 

complementos extraordinários para a classe docente da 

Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL), nos 

termos dos critérios consagrados no Decreto-Lei n.º 7/2012, 

de 15 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 3/2014, de 15 de janeiro, sobre o Estatuto da 

Carreira Docente do Ensino Universitário. 

18. Decreto do Governo N.º 18 /2022 de 11 de 

Maio: Programas orçamentais [Série I, N.° 

19] 

O presente diploma procede à regulamentação da estrutura 

dos programas orçamentais, que se aplica ao Orçamento 

Geral do Estado e aos orçamentos e contas dos serviços e 

entidades do Setor Público Administrativo, nos termos na 

Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do 

Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública 

19. Decreto do Governo N.º 19 /2022 de 11 de 

Maio: Classificadores Orçamentais [Série I, 

N.° 19] 

O presente diploma procede à regulamentação da estrutura 

dos classificadores orçamentais, que se aplica ao Orçamento 

Geral do Estado e aos orçamentos e contas dos serviços e 

entidades do Setor Público Administrativo, nos termos na 

Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do 

Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública 

20.  Decreto do Governo N.º 20 /2022 de 6 de 

Julho: Primeira alteração ao Decreto do 

Governo n.º 10/2016, de 21 de setembro, 

sobre Remuneração dos Órgãos da Autoridade 

de Inspeção e Fiscalização da Atividade 

Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. [Série 

I, N.° 27] 

O presente diploma aprova a remuneração dos Órgãos da 

Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade 

Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. 

21.  Decreto do Governo N.º 21/2022 de 13 de 

Julho: Remuneração do Diretor Executivo e 

do Fiscal Único do Fundo Especial de 

Desenvolvimento de Ataúro. [Série I, N.° 28] 

O presente diploma aprova a remuneração dos titulares do 

órgão executivo e do órgão de fiscalização e controle do 

Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro. 

22.  Decreto do Governo N.º 22 /2022 de 3 de 

Agosto: Subsídio diário de alimentação aos 

oficiais do Serviço de Migração. [Série I, N.° 

31] 

O presente diploma fixa o valor diário do subsídio de 

alimentação aos oficiais da carreira de migração com 

funções migratórias. 

23.  Decreto do Governo N.º 23/2022 de 26 de 

Agosto: Unidade de missão de apoio ao 

processo de recenseamento eleitoral da Guiné-

Bissau de 2022. [Série I, N.° 34 A] 

O presente decreto do Governo cria a Unidade de Missão de 

Apoio ao Processo de Recenseamento Eleitoral da Guiné 

Bissau 2022, abreviadamente referida por MAPRE-GB 

2022, estabelecendo a sua missão, duração, competências, 

organização e funcionamento. 
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1. Resolução do Governo n.º 1/2022 de 26 de 

Janeiro: Aprova a Política Nacional de 

Ensino Superior. [Série I, N.° 5] 

Aprovar a Política Nacional de Ensino Superior, e instrui o 

membro do Governo responsável pela área do ensino 

superior para assegurar e coordenar a implementação da 

referida Política. 

2. Resolução do Governo n.º 2/2022 de 2 de 

Fevereiro: Nomeação do Diretor Executivo 

da Agência de Promoção de Investimento e 

Exportação de Timor-Leste, I.P. [Série I, N.° 

6] 

Nomeia o Engenheiro Arcanjo da Silva para o cargo de 

Diretor Executivo da Agência de Promoção de Investimento 

e Exportação de Timor-Leste, I.P. 

3. Resolução do Governo n.º 3/2022 de 21 de 

Fevereiro: Aquisição dos boletins de voto 

destinados à eleição para o Presidente da 

República a realizar em 2022. [Série I, N.° 8 

A] 

Aprova a aquisição dos boletins de voto destinados à eleição 

para o Presidente da República que seja requisitada pelo 

Secretariado Técnico da Administração Eleitoral à Imprensa 

Nacional de Timor-Leste, I.P., nos termos das normas legais 

em vigor, na modalidade de ajuste direto. 

4. Resolução do Governo n.º 4/2022 de 21 de 

Fevereiro: Nomeação dos membros do 

Conselho de Administração .do Instituto 

Nacional de Segurança Social. [Série I, N.° 8 

A] 

Nomeação, pelo período de três anos, para o Conselho de 

Administração do INSS: a) Longuinhos Armando S. I. Leto, 

como Presidente; b) Azevedo Marçal e Cornélio Barros, 

como Vogais; c) Alberto Carvalho Araújo, como 

representante dos empregadores, e Ramalho da Costa, como 

representante dos trabalhadores. 

5. Resolução do Governo n.º 5/2022 de 21 de 

Fevereiro: Donativo à Representação 

Permanente da República Árabe Saarauí 

Democrática. [Série I, N.° 8 A] 

Aprovar um donativo no valor de US$ 60,000 a conceder à 

Representação Permanente da República Árabe Saarauí 

Democrática em Díli. 

6. Resolução do Governo n.º 6/2022 de 23 de 

Fevereiro: Nomeação do Diretor Executivo 

da Agência Nacional de .Planeamento, 

Monitorização e Avaliação. [Série I, N.° 9] 

Nomeação do Diretor Executivo da Agência Nacional de 

Planeamento, Monitorização e Avaliação, Ageu Jorge 

Cardoso, tendo em conta as suas qualificações académicas e 

profissionais, tal como consta do seu curriculum vitae, para 

ocupar o cargo, com base numa comissão de serviço de 

quatro anos. 

7. Resolução do Governo n.º 7/2022 de 1 de 

Março: Aprova o Plano de Ação Nacional 

para as Pessoas com Deficiência 2021-2030. 

[Série I, N.° 10] 

Aprovação do Plano de Ação Nacional para as Pessoas com 

Deficiência 2021-2030, constante do anexo à presente 

resolução e da qual faz parte integrante. 

8. Resolução do Governo n.º 8/2022 de 1 de 

Março: Política Nacional de Alterações 

Climáticas. [Série I, N.° 10] 

Aprovação da Política Nacional de Alterações Climáticas, 

constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte 

integrante. 

9. Resolução do Governo n.º 9/2022 de 1 de 

Março: Determinação da elaboração do 

Plano Nacional de Ordenamento do Território 

de Timor-Leste. [Série I, N.° 10] 

Determinar a elaboração do PNOT-TL pelo Ministério do 

Plano e Ordenamento, por intermédio da Direção-Geral de 

Ordenamento do Território. 
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10. Resolução do Governo n.º 10/2022 de 9 de 

Março: Política Nacional de Planeamento 

Familiar. [Série I, N.° 11] 

Aprovar a Política Nacional de Planeamento Familiar, 

constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte 

integrante. 

11. Resolução do Governo n.º 11/2022 de 16 de 

Março: Aprova para Adesão o Acordo-

Quadro para a Facilitação .do Comércio 

Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no 

Pacífico. [Série I, N.° 12] 

Aprovar para Adesão o Acordo-Quadro para a Facilitação do 

Comércio Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no Pacífico, 

cujas versões em línguas portuguesa e inglesa constam dos 

anexos I e II à presente resolução e dela fazem parte 

integrante. 

12. Resolução do Governo n.º 12/2022 de 23 de 

Março: Nomeação do Administrador 

Municipal de Ataúro. [Série I, N.° 13] 

Nomear, com efeitos imediatos, Domingos Soares, para 

desempenhar o cargo e as funções de Administrador 

Municipal de Ataúro, em regime de comissão de serviço, por 

um período de três anos, a contar da data de tomada da 

respetiva posse, nos termos legais. 

13. Resolução do Governo n.º 13/2022 de 23 de 

Março: Donativo ao Programa Alimentar 

Mundial para prestação de ajuda humanitária 

à Ucrânia. [Série I, N.° 13] 

É aprovado um donativo no valor de US $1,500,000 ao 

Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, para ser 

utilizado em ajuda humanitária ao povo ucraniano. 

14. Resolução do Governo n.º 14/2022 de 23 de 

Março: Estabelece a estrutura administrativa 

responsável pela realização do 

Recenseamento Geral da População e da 

Habitação de 2022. [Série I, N.° 13] 

É criada a estrutura administrativa responsável pela 

realização do Recenseamento Geral da População e da 

Habitação de 2022 (Censos 2022), a qual é constituída por 

três Comissões: a) A Comissão Nacional dos Censos 2022; 

b) A Comissão Técnica dos Censos 2022; c) A Comissão de 

Publicitação dos Censos 2022. 

15. Resolução do Governo n.º 15/2022 de 6 de 

Abril: Determinação da elaboração do Plano 

de Urbanização da Cidade de Díli. [Série I, 

N.° 15] 

É determinada a elaboração do Plano de Urbanização da 

Cidade de Dili, adiante também designado por Plano 

Urbano, pelo Ministério do Plano e Ordenamento, enquanto 

plano de uso do solo, de acordo com o artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 35/2021, de 29 de dezembro, sobre os 

instrumentos de planeamento territorial. 

16. Resolução do Governo n.º 16 /2022 de 6 de 

Abril: Dia Nacional do Tais. [Série I, N.° 15] 

Determinar que o Dia Nacional do Tais é celebrado, 

nomeadamente, com a realização de atividades relevantes 

celebratórias, lúdicas e informativas relacionadas com a 

proteção e valorização do Tais. 

17. Resolução do Governo N.º 17/2022 de 27 

de Abril: Nomeação do Presidente da 

Autoridade de Proteção Civil [Série I, N.° 17] 

Este diploma nomeia o Superintendente da Polícia Nacional 

de Timor- Leste (PNTL), Ismael da Costa Babo, cuja nota 

curricular consta em anexo à presente resolução, para o 

cargo de Presidente da Autoridade de Proteção Civil, em 

regime de comissão de serviço, por um período de quatro 

anos, a contar da data de tomada da respetiva posse, nos 

termos legais; 

18. Resolução do Governo N.o 18 /2022 de 4 de 

Maio: Nomeação dos membros do Conselho 

Fiscal da empresa pública Bee Timor-Leste 

[Série I, N.° 18] 

O presente diploma nomeia, sob proposta conjunta do 

membro do Governo responsável pelo setor da água e do 

saneamento e do membro do Governo responsável pela área 

das finanças, os membros do Conselho Fiscal da BTL, E.P.  

19. Resolução do Governo N.º 19 /2022 de 4 de 

Maio: Fixa as vagas para a promoção de 

pessoal integrado no Regime Geral das 

É fixado, para o ano de 2022, o número de vagas para a 

promoção do pessoal integrado na carreira do regime geral 
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Carreiras da Administração Pública para o ano 

de 2022 [Série I, N.° 18] 

da Administração Pública, por categoria e grau profissional 

20. Resolução do Governo N.º 20/2022 de 18 

de Maio: Cria a Comissão Interministerial 

para a Coordenação da Cadeia de Valor e 

Estímulo à Produção Local e cria o respetivo 

Comité de Apoio [Série I, N.° 20] 

Esta comissão interministerial é presidida pelo Primeiro-

Ministro que, nas suas ausências e impedimentos, é 

substituído pelo Ministro Coordenador dos Assuntos 

Económicos. 

21.  Resolução do Governo N.º 21 /2022 de 20 

de Julho: Cria a Comissão Interministerial 

para a criação do Laboratório Nacional de 

Engenharia de Timor-Leste. [Série I, N.° 29 

A] 

É criada a Comissão Interministerial para a criação do 

Laboratório Nacional de Engenharia de Timor-Leste, 

doravante referida por Comissão Interministerial. 

22.  Resolução do Governo N.º 22 /2022 de 20 

de Julho: Missão de apoio ao processo de 

recenseamento eleitoral da Guiné-Bissau de 

2022. [Série I, N.° 29 A] 

Nomeação do Senhor Lino de Jesus Torrezão como 

Representante Especial do Governo da República 

Democrática de Timor-Leste junto do Governo da República 

da Guiné Bissau para proceder à identificação das 

necessidades deste Estado para a realização de eleições 

livres e justas, no próximo dia 18 de dezembro de 2022, 

doravante referido por Representante Especial. 

23.  Resolução do Governo N.º 23/2022 de 3 de 

Agosto: Designação pelo Governo do vogal 

que compõe o Conselho Superior da 

Magistratura Judicial. [Série I, N.° 31] 

Designação, para exercer as funções de vogal efetivo em 

representação do Governo no Conselho Superior da 

Magistratura Judicial, para um mandado de quatro anos, 

renovável por via da designação, o Mestre Roberto da Costa 

Pacheco. 

24.  Resolução do Governo N.º 24/2022 de 17 

de Agosto: Determinação dos montantes 

máximos a pagar pela aquisição de imóveis e 

pela perda de edificações, benfeitorias, 

culturas florestais e agrícolas e pela cessação 

das atividades pecuária, piscatória e de 

recolha de sal na área de implementação do 

projeto de requalificação do Aeroporto 

Internacional Presidente Nicolau Lobato. 

[Série I, N.° 31] 

Fixar o valor de US$ 40 por cada metro quadrado, como 

montante máximo a pagar pela aquisição dos direitos de 

propriedade, uso e fruição dos imóveis, produtivos e não 

produtivos, sitos na área de implantação do projeto de 

requalificação do Aeroporto Internacional Presidente 

Nicolau Lobato no município de Díli. 

25.  Resolução do Governo N.º 25/2022 de 26 

de Agosto: Apoio financeiro para a 

realização de atividades de receção e 

comemoração da nomeação de Dom Virgílio 

do Carmo da Silva, SDB, como Cardeal. 

[Série I, N.° 31] 

É aprovado um apoio financeiro no valor de US$220.732 

para a realização das atividades de receção e comemoração 

da nomeação de Dom Virgílio do Carmo da Silva como 

primeiro Cardeal timorense. 

26.  Resolução do Governo N.º 26 /2022 de 7 de 

Setembro: Empenhamento operacional 

conjunto entre as FALINTIL Forças de 

Defesa de Timor-Leste e a Polícia Nacional 

de Timor-Leste. [Série I, N.° 36 A] 

Autorizar o empenhamento operacional conjunto entre as F-

FDTL e a PNTL, através de operações de patrulhamento em 

todo o território nacional e de especial vigilância e controlo 

de todos os locais considerados sensíveis na cidade de Díli, 

de modo a prevenir e a reprimir a atuação criminosa de 

indivíduos que está a causar instabilidade social 
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PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

APORTIL Administração dos Portos de Timor-Leste 

ADN Agência de Desenvolvimento Nacional 

AIFAESA Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar 

TIC Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação 

ANAPMA Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação 

ANAAA Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica 

AMRT Arquivo e Museu da Resistência Timorense 

ANTL Arquivo Nacional de Timor-Leste 

AACTL Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste 

ANAS Autoridade Nacional de Água e Saneamento, 

ANC Autoridade Nacional de Comunicações 

ANE Autoridade Nacional para a Eletricidade 

RAEOA Autoridade Região Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno 

CLN Centro Logístico Nacional 

CNFP-Becora Centro Nacional de Formação Profissional de Becora 

CNFPE - Tibar Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar 

CNR Centro Nacional de Reabilitação 

CAC Comissão Anti Corrupção 

CFP Comissão da Função Pública 

CNE Comissão Nacional de Eleições 

CAFI Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

CI Conselho de Imprensa 

CPDDFM Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas 

DBFTL Dalan Ba Futuru Timor-Leste 

DTG Dotações para Todo o Governo 

FDCH Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 

GFP Gestão Financeira Pública 

HNGV Hospital Nacional Guido Valadares 

INTL Imprensa Nacional de Timor-Leste 

IGE Inspeção Geral do Estado 

IGT Inspeção Geral do Trabalho 

IADE Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 

IGE Instituto de Gestão de Equipamento 

BAMBU Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu 

IPG Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público 

INAP Instituto Nacional da Administração Pública 

INCT Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia 

INDMO Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra 
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INS Instituto Nacional de Saúde 

INSS Instituto Nacional de Segurança Social 

IQTL Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste 

IPB Instituto Politécnico de Betano 

LABNAS Laboratório Nacional de Saúde 

LEO Lei do Enquadramento Orçamental 

MAE Ministério da Administração Estatal 

MAP Ministério da Agricultura e Pescas 

MD Ministério da Defesa 

MEJD Ministério da Educação, Juventude e Desporto 

MJ Ministério da Justiça 

MS Ministério da Saúde 

MSSI Ministério da Solidariedade Social e Inclusão 

MF Ministério das Finanças 

MOP Ministério das Obras Públicas 

MESCC Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura 

MI Ministério do Interior 

MPM Ministério do Petróleo e Minerais 

MPO Ministério do Plano e Ordenamento 

MTCI Ministério do Turismo, Comércio e Indústria 

MAPCOMS Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social  

MNEC Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

MTC Ministério dos Transportes e Comunicações 

MACLN Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional 

MCAE Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos 

IDN Instituto de Defesa Nacional 

OGE Orçamento Geral do Estado 

OSFA Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos 

PN Parlamento Nacional 

PCIC Polícia Científica de Investigação Criminal 

PNTL Polícia Nacional de Timor-Leste 

PR Presidência da República 

PCM Presidência do Conselho de Ministros 

PM Primeiro-Ministro 

PGR Procuradoria Geral da República 

PDHJ Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça 

RAEOA Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno 

SEJD Secretaria de Estado da Juventude e Desporto 

SECooP Secretaria de Estado de Cooperativas 

SEFOPE Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego 

SEA Secretaria de Estado do Ambiente 
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SEII Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão 

STAE Secretariado Técnico da Administração Eleitoral 

SS Segurança Social 

SAMES Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos 

SASCAS Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social 

SERVE Serviço de Registo e Verificação Empresarial 

SNI Serviço Nacional de Inteligência 

SSAF Serviços Sem Autonomia Financeira 

SPA Setor Público Administrativo 

SIPMA Sistema de Informação de Planeamento, Monitorização e Avaliação 

SIGF Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado 

TP Transferências Públicas 

TR Tribunais 

UNTL Universidade Nacional Timor Lorosa’e 

 

--- fim --- 

 

 



 

 

 


