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VI. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1. Conclusões 

Ano após ano, vai sendo mais visível o esforço do Governo para ajustar a despesa pública às reais 
necessidades do País e à capacidade de realização por parte dos Ministérios e, não menos importante, ao 
controlo da inflação. A proposta de OGE para 2014 acompanha essa tendência de contenção de gastos e, para 
o próximo ano, as despesas do Estado reduzir-se-ão em 147,5 milhões de dólares, sem contabilizar os 
compromissos já assumidos pelos Parceiros de Desenvolvimento. 

A flexibilidade demonstrada pelo Governo para acolher dentro do possível, as sugestões e recomendações do 
Parlamento Nacional é de louvar e dá um sinal claro aos agentes económicos sobre a necessidade de 
racionalizar cada vez mais os encargos do Estado através de planeamento consistente e atempado, num 
momento em que é já evidente que as receitas petrolíferas que têm financiado generosamente os 
orçamentos do estado timorense têm os dias contados, devendo terminar dentro de escasso número de anos. 
Uma melhor gestão orçamental do lado da despesa não pode nem deve, no entanto, fazer descurar a 
componente da receita, em especial da receita não petrolífera (as chamadas “receitas domésticas”). Nessa 
matéria o Governo tem um longo caminho a percorrer para substituir gradualmente, mas de uma forma que 
começa a ser cada vez mais urgente, a receita proveniente do petróleo por receitas domésticas e, desse 
modo, assegurar a sustentabilidade financeira do Estado e do País no médio/longo prazo. Bastará a leitura 
atenta do Quadro da pág. 42 do livro 1 do OGE2014 para concluir que é essencial rever o regime tributário 
(incluindo as tarifas alfandegárias) e aumentar e diversificar as taxas cobradas pela prestação de serviços 
públicos. 

Também a remuneração dos depósitos das contas oficiais no Tesouro assume um peso quase nulo no 
financiamento do OGE, 200.000 dólares em 2013 e 300.000 mil no próximo ano. Sugere-se ao Ministério das 
Finanças que rentabilize os depósitos existentes nas contas oficiais do Tesouro, agendando a subscrição de 
aplicações financeiras de curto prazo sem prejudicar o plano de pagamentos do Estado. Sugere-se ao 
Ministério da Finanças que procure calendarizar as suas necessidades de dinheiro líquido e as comunique ao 
Banco Central para que este possa, através de aplicação dos dinheiros públicos a prazos mais dilatados, 
remunerar de forma mais proveitosa esses mesmos fundos através, nomeadamente, de depósitos junto da 
banca comercial do País. 

A tentação de transferir anualmente do Fundo Petrolífero mais do que o Rendimento Sustentável Estimado 
(RSE) para custear a atividade do Estado não é sustentável e por isso há necessidade de ajustar o OGE, não 
apenas de acordo com execução real da despesa dos anos anteriores, mas também tendo por base as 
previsíveis restrições de acesso a financiamento num futuro com receitas petrolíferas muito limitadas ou 
nulas. O orçamento de 2014 deve, pois, ser enquadrado numa visão de mais longo prazo em que é essencial 
perspetivar um financiamento das contas públicas não baseada apenas em receitas petrolíferas, protegendo, 
nomeadamente, a base financeira do Fundo Petrolífero no respeito pelas legítimas expetativas das gerações 
vindouras, promovendo-se o equilibrio geracional. 

Não apenas a Comissão “C” mas também as restantes Comissões Especializadas apelaram ao Governo para, 
nomeadamente através do Ministério das Finanças, aumentar a qualidade da informação que presta ao 
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Parlamento Nacional nos livros que complementam a proposta de OGE. Por exemplo, relativamente aos 
mapas do orçamento do Fundo Consolidado de Timor-Leste, os montantes distribuídos aos Ministérios em 
2013 não condiziam, aquando da sua remessa ao PN, com os valores aprovados no OGE 2013 e esse erro 
sistemático dificultou a análise das Comissões e apenas no passado dia 25 de novembro foram 
disponibilizados à Comissão “C” os ficheiros já corrigidos em suporte papel. 

Não será necessário recorrer a complexos indicadores de medição de pobreza para compreender que a 
população na grande maioria dos distritos do País se debate diariamente com graves carências alimentares, 
falta de salubridade e de equipamentos de saúde e educativos em quantidade e qualidade suficientes. 
Contrastando com esse fato, em Díli proliferam cada vez mais edifícios ministeriais que competem entre si 
quanto ao número de pisos, bem como, equipamentos sumptuários, redundantes, para alojar altas 
individualidades estrangeiras aquando da sua deslocação a Timor-Leste a convite do Governo (como é o 
exemplo do novo edifício junto à igreja de Motael, em Díli) e as despesas associadas a viagens ao estrangeiro 
em todos os Ministérios dispara sem grande controlo. 

Uma chamada de atenção se exige face ao desconhecimento demonstrado por alguns dos Ministros e 
Secretários de Estado durante as audições nas várias Comissões, no âmbito da apreciação inicial da proposta 
de lei de OGE para 2014, tanto em matéria de gestão orçamental dos respetivos Ministérios/Secretarias de 
Estado como acerca da própria moldura legal do Orçamento de Estado. Por essa razão urge dotar os 
ministérios e serviços sob a sua tutela de serviços de auditoria interna que monitorizem numa base diária ou 
pelos menos semanal, a situação orçamental e patrimonial existente, os desvios detetados e as soluções 
corretivas possíveis e que o reportem às respetivas tutelas. 

A Comissão C não subscreve, para efeitos orçamentais a inserção, com a subsequente, perda de autonomia, 
da “EDTL” em 2014 (ver Anexos III da Lei de OGE2013 e da proposta de OGE2014). Insta-se o Governo a 
estudar a possibilidade de efetivar, através da criação do seu regime jurídico, uma Empresa Pública, uma vez 
que este serviço se trata de um dos grandes centros de custos e de receitas do Estado. A não autonomização 
por via da criação de um organismo autónomo leva a que informação financeira que lhe respeita se dilua, de 
futuro, no orçamento do Ministério das Obras Públicas e a transparência tenderá a reduzir-se. Crê-se que esta 
perda de autonomia deve ser revista de modo a mais facilmente se poder conhecer as contas da empresa não 
sendo admissível, dado a sua relevância, que seja entendida como se de uma qualquer direcção-geral se 
tratasse. 

Finalmente um breve apontamento acerca da Conta Geral do Estado respeitante ao ano de 2012, que ainda 
que de forma indireta, afeta e complementa a análise da Comissão “C” sobre a proposta orçamental para 
2014. O Tribunal de Recurso, em cumprimento da lei, remeteu ao Parlamento Nacional o seu Relatório e 
Parecer no dia 25 de novembro de 2013, que na mesma data baixou à Comissão “C” por despacho do 
Presidente do Parlamento Nacional. O momento da sua remessa tardia ao PN impossibilitou que a Conta 
Geral do Estado de 2012 fosse debatida e aprovada antes do OGE para 2014 como seria desejável, mas 
permitiu que fosse ainda assinalada neste relatório e parecer da Comissão, pelo menos uma importante das 
suas pertinentes recomendações ao Governo sobre a Conta Geral do Estado que no entender desta Comissão 
se deve estender à proposta de OGE: que a informação da dívida não financeira (dívidas dos Ministérios e 
seus Serviços, bem como dos FSA, FI e FDCH) passe a constar da CGE e dos OGE e que, para o efeito, o 
Tesouro mantenha registos atualizados sobre as dívidas a fornecedores de todas as entidades públicas. 
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6.2. Recomendações 

A análise à execução orçamental de 2013 teve em consideração que o OGE nesse ano só entrou em vigor no 
mês de Março e que um orçamento de doze meses está a ser executado em cerca de nove meses, o que só 
revela reduzido conhecimento dos vários Ministérios sobre a utilização de duodécimos até à entrada em vigor 
de um novo Orçamento do Estado. 

Face à proposta de OGE para 2014, após a realização de um número significativo de audições públicas e a 
análise dos relatórios e pareceres das restantes Comissões Especializadas Permanentes, a Comissão “C” 
recomenda ao Plenário do Parlamento Nacional o seguinte: 

1. Que de futuro o Governo passe a cumprir a data limite de 15 de outubro, imposta pelo art. 30 da Lei n.2 
13/2009 para a submissão ao Parlamento Nacional da proposta de Orçamento do Estado para o ano 
fiscal seguinte, salvo em situações excecionais devidamente previstas na lei. 

2. Com o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira do País e de, no curto prazo, contribuir para a 
redução da taxa de inflação, o Governo deve procurar retirar do fundo petrolífero o estritamente 
necessário, eliminando já em 2014 o recurso a verbas excedentes do “rendimento sustentável”, sob pena 
da sua não aprovação pelo Parlamento Nacional nos termos da Lei. 

3. A Comissão recomenda ao Governo que até 31 de dezembro do ano em curso, transfira do Fundo 
Petrolífero para o OGE 2013 apenas o estritamente necessário para acudir às suas necessidades de 
gestão, nos termos que a lei prevê. 

4. Sistematicamente as taxas de execução dos OGE ficam muito abaixo dos 100%, atingindo quanto muito 
cerca de 80%. A repetição deste facto remete o principal problema mais para o processo de elaboração 
dos orçamentos, que faz com que eles sejam sistematicamente sobredimensionados relativamente à 
capacidade da sua execução, do que para o processo de execução em si mesmo. Recomenda-se por isso 
que seja revisto o processo de elaboração dos Orçamentos, de modo a que os valores neles inscritos 
estejam mais de acordo com as reais capacidades de implementação dos mesmos. Por isso é 
aconselhável o ajustamento das propostas orçamentais para valores mais realistas. 

5. Atendendo à fraca realização esperada até final do ano em curso na grande maioria dos projetos inscritos 
no Fundo de Infraestruturas, a Comissão recomenda um ajustamento mais realista e adequado da 
proposta orçamental destinada a esse Fundo em 2014. 

6. Para 2014, o Governo volta a equacionar no Fundo de Infraestruturas, a construção de inúmeros edifícios 
para alojar os ministérios e outros serviços públicos. Tratando-se todos eles de projetos plurianuais que 
irão em conjunto no final da sua edificação, atingir valores incomportáveis, a Comissão “C” considera que 
essa opção política não merece ser considerada prioritária para já, apelando ao Governo que se 
concentre nesta fase com outros equipamentos públicos e obras de infraestruturas mais necessários à 
população, e aconselha vivamente o Governo a repensar a sua estratégia no médio prazo. 

7. O Governo afetano próximo orçamento 24,7 milhões de dólares para a “Reserva de Contingência”, um 
valor superior em mais de 5,3 milhões em relação a 2013, o que, apesar de inferior ao tecto legal de 3% 
do orçamento global, é elevado para o fim a que se destina. Recomenda-se ao Governo o cumprimento 
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estrito da disciplina orçamental, de forma a evitar o recurso sistemático às verbas de contingência 
segundo os requisitos legais. 

8. Recomenda-se que o Governo se dote dos mecanismos adequados a fazer projecções fiáveis, baseadas 
em indicadores económicos fundados em estudos de instutições nacionais e internacionais reputadas e 
independentes, por forma a que as políticas económicas se fundem em dados reais e actualizados. 

9. Atendendo aos números relativos à inflação, que se vêm verificando nos anos anteriores, bem como 
aqueles que se registam atualmente, a Comissão C insta o Governo, no prazo de seis meses, a estudar a 
atualização dos salários e vencimentos da função pública por forma a que se combata a crescente falta 
de poder de compra. 

10. A urgente adoção do plano estratégico para a Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL), instrumento 
indispensável para o desenvolvimento da empresa e dos investimentos necessários ao seu crescimento, à 
melhoria da qualidade e diversificação dos serviços que presta e a procura de soluções práticas que 
viabilizem o exercício efetivo da autonomia financeira da RTTL ainda que de modo gradual e 
acompanhado do respectivo aumenta da sua capacidade de gestão, bem como a definição de um 
estatuto próprio para o seu pessoal, distinto da Função Pública e compatível com a sua natureza de 
empresarial e as especificidades da sua atividade. 

11. A Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-cusse continua sem regime jurídico próprio, pelo 
que se recomenda que seja produzida legislação que regule todos os aspetos da sua existência e 
funcionamento, como sejam a sua natureza jurídica, a sua finalidade e objetivos, a sua tutela, as suas 
competências, o seu figurino institucional, a sua gestão e financiamento. Consequentemente, a utilização 
da verba proposta deve ficar condicionada à existência da legislação respetiva. 

12. A Comissão recomenda ao Governo que, no âmbito da política da implantação do poder local, acelere a 
conclusão do pacote legislativo sobre Poder Local e Descentralização e o remeta ao Parlamento Nacional. 

13. Na análise dos orçamentos dos vários Ministérios e outros serviços constatou-se uma grande apetência 
para se preverem valores importantes de “concessões públicas” ao dispor da decisão discricionária dos 
responsáveis máximos das instituições do Estado. Ainda que se compreenda a necessidade de estes 
disporem de verbas para acorrerem a necessidades não previsíveis aquando da elaboração do 
Orçamento, a verdade é que algumas delas são previsíveis e, por isso, devem ser perfeitamente 
identificadas nos Orçamentos como atividades das instituições, a bem da transparência e da boa gestão 
dos dinheiros públicos. 

14. As despesas com viagens ao estrangeiro devem ser fortemente condicionadas para evitar desperdícios 
inúteis dos dinheiros púbicos. A Comissão “C”, acompanhando proposta da comissão “D”, recomenda um 
emagrecimento dessa componente em todos os Ministérios, com exceção das verbas destinadas a esse 
fim inscritas nos principais órgãos de representação externa do Estado: a Presidência da República, o 
Primeiro-Ministro e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Recorde-se que o Parlamento Nacional já 
aprovou no seu orçamento privativo para 2014 uma redução nesta tipologia de despesas. 

15. Tendo em consideração as expectativas de evolução das receitas petrolíferas e a necessidade de 
aumentar as receitas domésticas, recomenda-se que o Governo equacione desde já a possibilidade de 
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aumentar as receitas dos impostos. Recomenda-se assim a revisão da legislação fiscal para avaliar a 
necessidade de alterar taxas e isenções relativamente a impostos. Igualmente recomenda-se especial 
atenção a impostos do vício, os relativos ao tabaco e alcool, que cumprem uma dupla função social. 

16. É também o entendimento desta Comissão, que o Governo deve equacionar uma subida das taxas 
alfandegárias cobradas no País. Se a sua redução efetuada há alguns anos foi justificada como um 
incentivo ao investimento estrangeiro que geraria emprego e produziria bens para consumo nacional e, 
mesmo, para exportação, é hoje evidente que tal objetivo não foi alcançado. Tal subida das taxas 
alfandegárias para um nível a definir (mas que, acredita-se, deveria ser pelo menos para cerca de 15% 
para o conjunto da pauta aduaneira) terá entre outros os seguintes objetivos: desincentivar o elevado 
nível de importações, que parece ser insustentável a prazo, dadas as expectativas de redução a zero das 
receitas petrolíferas e criar uma fonte de receitas não-petrolíferas que ajude a financiar o OGE. 

17. A Comissão mais considera que devem ser objeto de tratamento especial, com taxas menores, os 
produtos mais presentes na dieta alimentar e nas despesas de habitação (ex: cimento) dos grupos sociais 
mais pobres, dado que que alguns desses produtos, por razões de economias de escala, dificilmente 
poderão ser produzidos entre nós, perdendo-se assim o efeito de “substituição de importações” 
esperado. 

18. A projeção de juros a receber em 2013 a título de remuneração das contas oficiais no Tesouro fica-se 
pelos 200.000 dólares norte-americanos e na proposta de OGE para 2014 a estimativa de juros a 
arrecadar permanece extremamente baixa, atingindo no máximo 300.000 dólares. Atendendo à 
incontornável necessidade de aumentar urgentemente as receitas não petrolíferas, recomenda-se 
vivamente ao Governo que instrua o Banco Central a realizar aplicações financeiras de curto prazo com 
uma taxa de rentabilidade de baixo risco superior à atual, agendando o vencimento das mesmas de 
forma a não comprometer os compromissos de pagamentos do Estado ao longo do ano. 

19. Mantém-se inalterada a situação em termos de taxas a cobrar pelas Embaixadas de TimorLeste no 
estrangeiro e assim a receita orçamentada para 2014 permanece nula. A Comissão “C” não compreende 
as razões pelas quais o Executivo não faz repercutir nos utilizadores dos serviços prestados pelas 
Embaixadas e Consulados os custos inerentes aos mesmos. 

20. O Ministério da Agricultura estima que apenas cerca de um terço das terras com capacidade para 
produzir arroz estão a ser utilizadas para tal, estando as restantes votadas ao abandono enquanto o país 
gastou cerca de 30 milhões de dólares em 2012 e previsivelmente 40 milhões ou mais em 2013, com a 
importação de arroz. Deste modo incentiva-se fortemente o Ministério da Agricultura a estudar a 
“economia do arroz” em Timor Leste e a adotar medidas que invertam efetivamente a situação descrita, 
com forte redução da importação do cereal e aumento da produção nacional e do consumo desse arroz 
pelas populações e a adotar outras medidas de aumento da produção de alguns produtos a uma escala 
industrial. O aumento de escala de produção referido deverá fazer parte de uma estratégia nacional de 
crescente articulação entre a agricultura e a indústria com o desenvolvimento da agro-indústria e 
consequente crescente incorporação de valor nacional nas produções agrícolas, silvícolas e pecuárias do 
país. 

21. O Ministério das Finanças é fortemente incentivado a rever os procedimentos de pagamentos das dívidas 
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do Estado (bem como reforçar o treino dos seus funcionários e dos das áreas de 
abastecimento/procurement e financeira de outros Ministérios) de modo a reduzir ao mínimo essencial o 
período de tempo entre a receção das faturas dos fornecedores de bens e serviços e o momento do seu 
pagamento. De facto, há indicações de que as demoras dos pagamentos são usadas como desculpa pelos 
empresários para encarecer o preço dos bens e serviços fornecidos ao Estado. 

22. Em resultado do momento tardio em que o Banco Central de Timor-Leste fez chegar o seu pedido ao 
Senhor Primeiro Ministro, a proposta de OGE2014 não prevê a dotação de 30 milhões de dólares 
considerada pelo Banco como necessária para, integrada numa estratégia a implementar até 2017, fazer 
aumentar o capital social do Banco Central dos atuais 20 milhões para 100 milhões de dólares. 
Atendendo a que se trata de um investimento que apenas altera a estrutura da riqueza do Estado, 
substituindo dinheiro por ativos fixos e financeiros, considera-se que a pretensão se justifica para dar 
maior solidez ao Banco Centrale, indiretamente ao sistema financeiro do País. Por esse motivo 
recomenda-se ao Governo que actue em conformidade, reforçando o capital do Banco Central no 
montante solicitado para 2014. 

23. A Comissão ‘‘C” acompanha a Comissão “D” considerando que as chamadas ‘Aldeias do Milénio’ tal como 
estão a ser construídas em Timor-Leste estão muito longe de satisfazer as condições exigidas pelo 
conceito e que, principalmente, não estão de acordo com as formas tradicionais de organização do 
espaço pelas comunidades; mais considerando que os materiais utilizados e a própria arquitectura das 
casas parecem inapropriados para a vida de uma família e ainda que a esmagadora maioria dos custos de 
construção das referidas “aldeias” corresponde a importações apesar de haver métodos e materiais de 
construção com uma muito maior incorporação de valor nacional (além de serem mais baratas), 
recomenda-se que o Governo e a entidade encarregue da implementação do projeto ordene a 
suspensãodos trabalhos de construção das “aldeias” previstas na rubrica “Habitação” do Fundo de 
Infraestruturas até que esteja disponível um estudo cientificamente válido sobre a forma como as 
populações interagem com aquelas construções e que apresente soluções de urbanização e de uso de 
materiais de construção com uma muito menor componente importada, nomeadamente os conhecidos 
“blocos” feitos de cimento. 

24. Recomenda-se que o funcionamento das atuais centrais de produção de energia em Hera e Betano que 
atualmente são abastecidas a gasóleo passem, provisoriamente a ser abastecidas a óleo pesado, uma vez 
que no futuro segundo o PEDN serão abastecidas a gás natural liquefeito, permitindo respetivamente 
uma redução anual nos custos em cerca de 30% e 50%. 

25. Recomenda-se ao Governo a reformulação do setor da habitação de caráter social através da criação de 
uma entidade reguladora do setor, no sentido da população poder realizar o seu direito a uma habitação 
condigna. Deverá ser produzido um instrumento legal que permita formalmente minimizar custos na 
habitação e infraestruturação, estimular novas práticas institucionais e novos modelos de gestão 
urbanística e territorial. Implicando necessariamente a elaboração de estudos aprofundados que irão 
desde as tipologias a utilizar até à organização urbanística, atendendo às especificidades culturais. 

26. O somatório das verbas destinadas ao desenvolvimento da zona de Oe-cusse nos vários Fundos, é muito 
significativo para o próximo ano e bastante superior às verbas a distribuir pelos restantes doze distritos 
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do País. Recomenda-se ao Governo que assegure uma repartição equitativa em termos relativos de 
verbas no OGE 2014. 

27. Considerando que existe uma preocupação acrescida das autoridades para a captação de investimento 
externo devido ao fim da missão das Nações Unidas, que acentuou ainda mais a taxa de desemprego, 
recomenda-se ao Governo a implementação de medidas concretas por parte do MNEC, nomeadamente, 
manter os embaixadores e as embaixadas informadas sobre os dados macroeconómicos do país, 
potencialidades da região, regime jurídico aplicável à criação de empresas, entidades responsáveis e 
procedimentos administrativos necessários e o regime fiscal de Timor-Leste. A articulação e cooperação 
com o Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente e os diferentes órgãos e organismos do Estado é 
fundamental e deverá ser implementado. 

28. Uma das apostas estratégicas do Governo é o desenvolvimento turístico, contudo os clientes que 
recorrem ao serviço de táxis para circularem na cidade de Díli ou fora dela não podem optar por preços 
tabelados. A Comissão apela assim para a urgente regulamentação do setor, a introdução de 
possibilidade de cobrança por taxímetro e a criação de padrões de qualidade internacionais obrigatórios 
para o serviço de transporte em táxi. 

29. Enquanto não ocorre o arranque da construção das novas instalações do PN e atendendo à visível falta 
de espaço das suas atuais instalações para acolher todos os serviços condignamente, recomenda-se que 
após a conclusão do novo edifício do Ministério das Finanças e mudança de todos os serviços para o 
mesmo, o PN passe a utilizar temporariamente as instalações entretanto vagas, caso a solução mereça a 
concordância do Executivo. 


