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Díli, Timor-Leste 
 
Índice de Desenvolvimento Humano de 2014 confirma progresso de Timor-Leste 
 

No dia 24 de Julho foi apresentado, em Tóquio, o Relatório de Desenvolvimento Humano 2014 do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O relatório, descrito pelo PNUD como o 

seu “produto de referência”, inclui também o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que apresenta 

dados de 2013 para 187 países e territórios, medindo a média dos resultados alcançados em três 

dimensões elementares do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, nível de conhecimento e 

padrão de vida adequado. 

Em 2013, Timor-Leste estava classificado em 128.º lugar, o que retira Timor-Leste da categoria de país 

com “Desenvolvimento Humano Baixo” elevando-o a um país com “Desenvolvimento Humano Médio”, 

juntamente com África do Sul, Índia e Indonésia. O progresso tem sido constante. Em 2011, ocupava o 

147.º lugar, em 2012 estava classificado em 134.º lugar e agora está na 128.º posição entre 187 países e 

territórios. 

O período mais rápido de crescimento das “Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano” para 

Timor-Leste foi entre 2008–2013. De todos os 144 países nas categorias de Desenvolvimento Humano 

Muito Alto, Alto e Médio, Timor-Leste apresenta a média anual mais elevada no crescimento do 

desenvolvimento humano. 

Entre todos os 187 países e territórios medidos, os únicos seis países que têm uma taxa mais elevada de 

crescimento do desenvolvimento humano continuam a permanecer na categoria de Desenvolvimento 

Humano Baixo . 

O Porta-voz do V Governo Constitucional, o Ministro de Estado Agio Pereira, afirmou que “apesar de uma 

só medida não nos poder fornecer o quadro completo, o que podemos verificar, através de vários conjuntos 

de dados publicados em 2014, é que para Timor-Leste se desenha um quadro positivo, de constantes 

progressos. Os desafios mantêm-se mas juntos estamos a caminhar na direção certa e a construir uma 

Nação melhor e um futuro mais promissor para as nossas crianças”. FIM 

    


