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António da Conceição

Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente

TIMOR-LESTE EM NÚMEROS

� Área: 14.950 Km2

� População: 1.006.409 habitantes, 40% dos quais tem menos 
de 14 anos.

� Índice de Desenvolvimento Humano: Na posição 134 em 
187 países.

� Taxa de crescimento da população: 2.7%

� Esperança média de vida: 61,6 anos

� PIB: 5.900 $USD per capita ( a preços correntes)

� PIB não petrolífero: 1.175 $USD per capita ( a preços 
correntes)

� Taxa de Inflação (média anual): 13,1%

� Volume de exportações: 33 milhões de $USD

� Volume de importação: 762 milhões de $USD

INTRAESTRUTURAS
� Timor-Leste tem 1426 Km de estradas nacionais e 869 

Km de estradas distritais e 3025 km de estradas rurais.

� Cerca de 70% da população tem acesso a água potável. 
25% da população tem ligação em rede de saneamento 
básico e 40% tem acesso a  a outro tipo de instalações 
sanitárias.

ESTRUTURA PRODUTIVA

� O café constitui 80% das exportações não petrolíferas,
num volume anual de 12,5 mil toneladas.

� O peso dos sectores no PIB não petrolífero é o
seguinte: Agricultura, 17,5%; Serviços, 33,1%;
Construção, 22,5%; Administração Pública, 21,2%.

ENQUADRAMENTO ECONOMICO
� A partir de 2007, o crescimento do PIB não petrolífero

rondou os 10%

� O PIB não petrolífero teve uma estagnação em 2012,
com crescimento na ordem 8,3%

APOSTAS DE DESENVOLVIMENTO

� O Plano Estratégico de Desenvolvimento tem o
objectivo primordial de desenvolver o país através de
uma estratégia em torno de quatro pilares essenciais:
Capital Social; Infraestruturas; Desenvolvimento
Económico; e Enquadramento Institucional.
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DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

� Projecto Tasi Mane prevê a criação de três polos
industriais na costa sul: o complexo da Plataforma de
Abastecimento de Suai; o complexo de Refinaria e
Petroquímica de Betano; e o complexo de Instalação e
Processamento do Gás em Beaço.

PROGRAMA MINISTERIAL
� Segurança Alimentar, visando assegurar as reservas do stock

nacional alimentar através do Centro de Logística Nacional.
� Construção de Infraestrutura : Construção do Novo Edificio de

MCIA, Centro de Formação e Educação das Cooperativas, Micro e
Pequenas Empresas, Construção de Instalações de Mercado eTerminais
de Transportes de passageiros e cargas .

� Desenvolvimento de Recursos Humanos: Consiste em elevar a
capacidade de organizar as tarefas executadas de modo eficaz e
eficiente através de cursos de formação e seminários.

� Promoção e Marketing : Tem objectivo desenvolver os produtos de
USUP para a introdução e valorização no mercado interno, através de
realização e participação em eventos como feiras e exposições, quer no
interior, quer no exterior do País .

� Cooperação Internacional/Quadros Legais : Dinamização de
cooperação económica bilateral, especialmente das regiões político-
económicas da CPLP e ASEAN.

DESAFIOS
� Falta de recursos humanos qualificados para colocar 

em prática o Plano Estratégico de Desenvolvimeto 
Nacional. 

� Aplicação concreta do plano estrategico em programa
detalhados

MUITO OBRIGADO !


