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Plano Desenvolvimento Estratégico: 
Gerir para Melhores Resultados

Apresentação dos Parceiros de 
Desenvolvimento

Sector Estratégico 
Econômico

apresentado pelo Banco Mundial

Reunião Timor-Leste & Parceiros 

Desenvolvimento (TLDPM)

Centro Convenções de Dili, 25-26 Julho 2014

TLDPM 25-26 Julho 2014

Contexto Econômico
1) Timor-Leste é o segundo paíse mais dependente de petróleo

do mundo. Mas, criou um sistema de classe mundial para a 
gestão de receitas, incluindo o fundo de petróleo. 

2) Governo tem sido, o maior contribuinte para o crescimento, 
uma vez que investe em infra-estrutura crítica e atende a 
importantes necessidades de desenvolvimento através do 
orçamento. 

3) A estabilidade econômica e a sustentabilidade fiscal 
dependerá da qualidade desse investimento, e o seu sucesso
em transformar a atividade econômica pública para privada.

4) Mas existem novos desafios para essa transformação, 
relacionados com o aumento dos custos e o ritmo e a 
qualidade da execução do orçamento.
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A importância do petróleo para a economia de 
Timor-Leste

Dotacao Petróleo é baixo
em relação aos outros ....

…mas um dos produtores mais
dependentes do mundo pela
receita do petróleo ....

0

20

40

60

80

100

120

Receita de Recursos em % 
da receita fiscal total

…e está a usar essas receitas para financiar grandes orçamentos ....

91%

84%

66% 65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-500

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$m

2014 financiamento orcamental MT

ODA

Borrowing

Use of cash balances

Excess of ESI withdrawal

ESI

Domestic revenue

Budget execution (Right axis)



7/27/2014

3

…mas essas contribuições vão cair quando os gastos se reduzirem a níveis

sustentáveis, exigindo o setor privado a contribuir

1. Aumentar a Producao Agricola
PDs

� 1.1 Aumentar a produção agrícola
�

� 1.2 Manter a Biodiversidade em Timor-Leste

� 1.3 Pesca - Aumentar a produção de peixe

� 1.4 Melhoria da produção pecuária

� 1.5 Melhorar os Serviços de Apoio a Agricultura

� 1.6 Reorganização do MAP

� 1.7 Prestar assistência, a fim de apoiar a indústria de transformação

de produtos agrícolas

1- Visão geral da assistência de PDs
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2. E desenvolvido a Industria de Recursos Naturais
PDs

� 2.1 Gestão das receitas petrolíferas

� 2.2 Desenvolvimento de recursos humanos

� 2.3 Infra-estrutura de apoio em terra

� 2.4 Infra-estrutura de processamento e distribuição em terra

� 2.5 Exploração e desenvolvimento de novos potenciais recursos de 

petróleo/gás

� 2.6 Desenvolvimento do setor mineiro

1- Visão geral da assistência de PDs

3. Criacao Emprego
DPs

� 3.1 Desenvolvimento Rural (Cooperativas e Desenvolvimento 

Comunitario) 

� 3.2 Desenvolver o setor do Turismo como uma alternativa ao sector 

petrolifero

� 3.3 Desenvolvimento do Setor Privado

4. Diversificacao Economica

� 4.1 Estabilidade Macroeconomica e Reducao da Pobreza

� 4.2 Promocao da Diversificacao Economica

1- Visão geral da assistência de PDs
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� O desenvolvimento de capacidades dos funcionários

públicos no sector agrícola [Meta 1, sub-objectivo 1.5];

�Grupo de trabalho Horticula - envolvendo Governo, setor

privado, ONGs e organizações da sociedade civil [Meta 1: 

Produção Agrícola / Meta 4: diversificação económica]; 

�Adoção de técnicas de trabalho com base para construção

de estradas, com uma abordagem sensível ao gênero, por

MoPW [Meta 3: A criação de emprego]; 

�Diálogo sobre política económica, em torno de melhorias

fiscais e prudência [Meta 4: Diversificação Econômica].

2. Principais Progressos / Conquistas

� Ligar DPCM com o planeamento e os processos

orçamentais dos ministérios; 

� Operação e manutenção (O & M) do planeamento e

orçamentação; 

� Coordenação intra-setorial e inter-setorial para a 

implementação eficaz de DPCM; 

� Baixo nível de execução do orçamento e aumento de 

passar por cima de 'sistemas'; 

� Baixa capacidade do setor privado de TL; 

� Questões de posse da terra e dos direitos de propriedade;

� Tomada de decisão baseada em evidência política, 

planeamento e orçamentação.

3. Principais Desafios
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� Uma Visão - Um Plano (New Deal): fundir DPCM com o planeamento

interno e o processo de orçamento dos Ministérios em um único processo, 

estabelecendo metas realistas com responsabilidade clara; 

� O uso eficaz de dados para a elaboração de políticas, planeamento e

orcamento, baseadas em evidências; 

� Criar mais oportunidades de diálogo com o setor privado e tomar medidas

eficazes no apoio ao desenvolvimento empresarial local competitivo e

responsável em TL. 

� Abordagem de cadeia de valor para o desenho da estratégia;

� Operacionalizar a coordenação institucional com mecanismos de 

responsabilização particularmente a nível de sub-sector; 

� Limitar o não cumprimento de sistemas de entrega formais, garantindo

que mecanismos de controlo financeiro interno adequados e eficientes

estejam em vigor e que foi desenvolvida a capacidade para usá-los;

4. Caminho Futuro


