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Parte 1: Assistência de Desenvolvimento ao Orçamento de Fontes
Combinadas para 2020
Tal como previsto na alínea b) do número 4 do Artigo 23.º da Lei Parlamentar n.º 13/2009, de 15
de outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira, o Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste
deve indicar o financiamento por parte dos Parceiros de Desenvolvimento (PDs). O Orçamento de
Fontes Combinadas (OFC), que agrega o Orçamento Geral do Estado e a assistência externa
prestada pelos PDs, é um conceito importante em Timor-Leste, uma vez que a assistência
internacional tem vindo a contribuir substancialmente para o desenvolvimento do país desde a sua
independência. Embora a dimensão relativa da assistência externa se tenha vindo a reduzir em
resultado do crescimento rápido do orçamento do estado nos últimos anos, esta tem ainda assim
ultrapassado constantemente os 150 milhões de dólares por ano ao longo dos últimos 12 anos.
A assistência externa indicada neste Livro Orçamental N.º 5 é parte integrante do OFC. Em 2020
os PDs preparam-se para fornecer um total de 246,5 milhões de dólares, com 173,5 milhões a
serem na forma de doações não incluídas no orçamento e 73,0 milhões na forma de empréstimos
em condições favoráveis. Embora o conceito de “Assistência Externa” inclua assistência através
de empréstimos em condições favoráveis e de doações, o presente Livro Orçamental incide
especificamente na assistência através de doações (173,5 milhões de dólares). As informações
sobre assistência através de empréstimos são exploradas de forma mais aprofundada no Fundo de
Infraestruturas no Livro Orçamental N.º 3-A.
As informações sobre assistência através de doações no presente Livro Orçamental contêm a
assistência externa a fornecer por parceiros de desenvolvimento multilaterais e bilaterais à
República Democrática de Timor-Leste (RDTL), incluindo projetos de assistência externa
executados em colaboração direta com Ministérios Governamentais, bem como através de
Organizações Não-Governamentais (ONGs) e projetos implementados sobretudo de forma
independente. No Capítulo 5 todos os projetos de assistência externa a Timor-Leste são
apresentados de acordo com as instituições beneficiárias da RDTL. É importante referir que a
maioria das informações apresentadas no presente Livro Orçamental é retirada do Portal de
Transparência da Ajuda (PTA), a base de dados governamental através da qual os Parceiros de
Desenvolvimento são responsáveis por fornecer os dados relativos a todas as suas contribuições.
Para ajudar o Governo a preparar o Orçamento Geral do Estado para 2020 e para fins gerais de
coordenação e eficácia, é solicitado aos PDs que atualizem trimestralmente o PTA. Exceto quando
é expressamente referido o contrário, todos os dados contidos no presente relatório sobre
assistência dos PDs foram gerados a partir de um conjunto de dados produzidos a 11 de setembro
de 2019.
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Parte 2: Planos de Desenvolvimento Nacional
2.1 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030
O Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste para 2011 a 2030 (PED) foi lançado em
julho de 2011 e articula a visão de Timor-Leste para o seu desenvolvimento ao longo das próximas
duas décadas. O referido Plano assenta no documento “Timor-Leste 2020: A Nossa Nação, o
Nosso Futuro” e está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs) das
Nações Unidas. O PED é um pacote integrado de políticas estratégicas que visam transformar
Timor-Leste, até 2030, num país com rendimentos médio-altos e uma população saudável,
instruída e a viver em segurança.
O PED abrange quatro pilares: (1) Capital Social, (2) Desenvolvimento de Infraestruturas, (3)
Desenvolvimento Económico e (4) Quadros Institucionais, sendo que cada pilar estabelece as áreas
e programas que precisam ser concluídos para concretizar a visão coletiva do PED.
O pilar do Capital Social incide na construção de uma sociedade saudável e instruída que dê
resposta às necessidades dos timorenses e que promova o desenvolvimento humano, abrangendo
cinco áreas principais: Educação e Formação; Saúde; Inclusão Social; Ambiente; e Cultura e
Património.
O pilar do Desenvolvimento de Infraestruturas visa garantir que Timor-Leste possui as
infraestruturas essenciais para construir uma nação produtiva, sustentável, em crescimento e
ligada, abrangendo seis áreas: Estradas e Pontes; Água e Saneamento; Eletricidade; Portos
Marítimos; Aeroportos; e Telecomunicações.
O pilar do Desenvolvimento Económico pretende criar postos de emprego e uma economia
próspera e moderna para os timorenses, abrangendo cinco áreas: Desenvolvimento Rural;
Agricultura; Petróleo; Turismo; e Investimento do Setor Privado.
O pilar do Quadro Institucional ajudará a providenciar um quadro em cima do qual poderão
assentar os outros três aspetos do desenvolvimento de Timor-Leste. O mesmo abrange seis áreas:
Segurança e Defesa; Negócios Estrangeiros; Justiça; Gestão do Setor Público e Boa Governação;
Planeamento Estratégico e Investimento / Política Económica e Agência de Investimento.
Com a assinatura do Pacto de Desenvolvimento de Díli na Reunião de Timor-Leste com os
Parceiros de Desenvolvimento (RTLPD) de 2011 o Governo de Timor-Leste e os Parceiros de
Desenvolvimento acordaram que o PED será o quadro geral com o qual todos os programas e
projetos futuros deverão estar alinhados.

2.2 Programa do VIII Governo Constitucional
O Oitavo Governo Constitucional tomou posse a 22 de junho de 2018. O Programa de Governo
resume as principais políticas a adotar com vista a reforçar e a otimizar os setores da governação
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e os respetivos recursos, de modo a encurtar o caminho para concretizar a visão para 2030. O
Programa de Governo assenta em cinco setores essenciais para o futuro do país:
 No setor do desenvolvimento do capital social, o programa apresenta um pacote de









medidas para maximizar o seu potencial, promovendo a inclusão, a autonomização, a
qualificação e a saúde;
No setor do desenvolvimento de infraestruturas, considerado vital para o
desenvolvimento económico e social, o Governo pretende implementar uma rede de
infraestruturas de qualidade, garantindo uma boa relação qualidade-preço e apoiando a
produtividade, a criação de emprego e o desenvolvimento do setor privado;
No setor do desenvolvimento económico, o programa apresenta medidas para a sua
modernização e diversificação, fomentando os setores produtivos do país em torno de três
indústrias essenciais – agricultura, turismo e petróleo – com medidas que estimulam a
criatividade, a inovação e o empreendedorismo, permitindo mais oportunidades de
geração de rendimentos, maior produtividade e a capacidade para gerar riqueza e criar
novos mercados;
Na área da consolidação da governação, o Governo propõe continuar a investir no
planeamento estratégico em prol de uma economia moderna e diversificada, com o intuito
de criar 60.000 novos postos de trabalho por ano, reduzir a pobreza em 10% e fazer a
economia crescer em média acima dos 7%, aumentando a contribuição do setor privado e
do setor da produção e possibilitando a sustentabilidade fiscal.
Na área da boa governação e combate à corrupção, o programa propõe implementar
mecanismos com vista à avaliação, desempenho e promoção de princípios de
transparência, responsabilização, integridade e liderança, de modo a aumentar a confiança
na governação e a aumentar a competência e a eficiência do setor público.

2.3 O Novo Acordo para o Envolvimento em Estados Frágeis
O Novo Acordo foi apresentado no Quarto Fórum de Alto Nível sobre Eficácia da Ajuda em
Busan, Coreia do Sul, em Novembro de 2011. Desde então o Novo Acordo foi endossado por mais
de 44 países e organizações, incluindo Timor-Leste. O Novo Acordo orienta o envolvimento para
o desenvolvimento em estados frágeis através da promoção de caminhos, rumo à paz e à
resiliência, criados e liderados pelos próprios países.
O Novo Acordo foi concebido para acelerar a efetividade do envolvimento internacional e
representa, pela primeira vez na história, uma arquitetura para a ajuda a estados afetados por
conflitos, abrangendo três pilares interligados; cinco objetivos de Construção da Paz e Construção
do Estado (OPEs); e dois quadros orientadores para implementação: o FOCUS (em português:
“foco”), uma nova forma de envolvimento, e o TRUST (em português: “confiança”), um conjunto
de compromissos por parte dos parceiros de desenvolvimento e dos países recipientes.
Objetivos de Construção da Paz e Construção do Estado (OPEs)
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1. Políticas Legítimas
2. Segurança
3. Justiça
4. Bases Económicas
5. Receitas e Serviços
FOCUS
 F: Avaliação da Fragilidade
 O: Uma Visão, Um Plano
 C: Compacto
 U: Uso de OPEs para Monitorizar o Progresso
 S: Apoio ao Diálogo e aos Líderes Políticos
TRUST
 T: Transparência
 R: Partilha de Riscos
 U: Uso e Fortalecimento dos Sistemas existentes nos Países
 S: Reforçar Capacidades
 T: Ajuda Atempada e Previsível

O quadro do Novo Acordo orientará o planeamento liderado pelos países recipientes, sendo porém
que cada processo será em última instância definido pelo contexto e desafios únicos de cada país.
Cada país – agentes do poder local e do governo nacional, juntamente com Parceiros de
Desenvolvimento, sociedade civil e setor privado – desenvolverá o seu próprio entendimento sobre
o que significa o Novo Acordo e definirá os seus próprios planos, alvos e indicadores.

2.4 Política de Assistência Externa
A 4 de julho de 2019 a UGPD liderou a organização da Reunião Anual de Timor-Leste com os
Parceiros de Desenvolvimento. O evento incidiu na importância do Aprofundamento da
Coordenação para Financiar o Desenvolvimento. Um dos tópicos principais de discussão foi a
Política de Ajuda Externa – Políticas e Procedimentos sobre Assistência sem ser na Forma de
Empréstimos, aprovada pelo Conselho de Ministros a 26 de junho. A política representa um passo
significativo para melhorar a coordenação entre doadores e Governo em várias áreas. Reconhece
a importância das contribuições dos doadores, ao mesmo tempo que assume a necessidade de
melhorias para garantir que se retira o benefício máximo da assistência prestada.
A política estabelece que todos os projetos de doadores deverão estar tão alinhados quanto possível
com os atuais quadros de planeamento governamentais. Quanto maior a especificidade, melhor.
Por exemplo, todos os projetos devem estar alinhados a nível de subpilar do PED, nível de
subprograma governamental e, sempre que possível, com os Planos de Ação Anual dos Ministérios
e com as estratégias setoriais. Esta nova política visa melhorar o alinhamento e por conseguinte a
coordenação com atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento. Este alinhamento
refere-se não apenas a financiamento, como também a recursos em geral.
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A política descreve ainda o processo através do qual os doadores devem obter a aprovação de
vários documentos de projeto, desde as etapas de planeamento até à implementação, definindo
limites e responsabilidades claros para instituições governamentais específicas.
É importante notar que a Política de Assistência Externa define igualmente áreas prioritárias para
apoio dos doadores. A definição clara das áreas propostas pelo Governo para apoio de doadores
permite acelerar os processos de planeamento dos doadores, uma vez que os orienta durante as
suas fases de planeamento.
Caixa 1: Áreas prioritárias para assistência externa









Educação
Saúde
Combate à má nutrição
Juventude e género
Agricultura e desenvolvimento rural
Turismo






Infraestruturas para crescimento,
conetividade e acessibilidade
Água e saneamento
Integração regional
Desenvolvimento do setor privado
Gestão do setor público

Outro marco importante da Política de Assistência Externa é que mostra aos doadores quais as
preferências governamentais relativamente à forma de prestação de assistência, indicando
claramente que os doadores devem procurar utilizar os sistemas nacionais, desde os canais
utilizados para a assistência até às preferências bancárias. Em termos concretos, isto significa
que o Governo tem preferência por apoio direto ao orçamento. Caso não seja possível prestar
assistência nesta forma, os doadores deverão procurar trabalhar lado a lado com o governo
enquanto parceiro.
O Governo de Timor-Leste espera que a Política de Assistência conduza à melhoria das relações
e da coordenação entre doadores e Governo. Encorajar os doadores a utilizar os sistemas
nacionais será um passo importante na melhoria das relações entre doadores e Governo em
Timor-Leste.

2.5 Harmonização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Plano
Estratégico de Desenvolvimento
Timor-Leste é dos maiores defensores a nível global dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs). O Governo de Timor-Leste adotou a Agenda de 2030 e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável dois dias antes de estes serem adotados formalmente pelas Nações
Unidas na sua Assembleia Geral de 25 de setembro de 2015. A nível global, o Governo de TimorLeste trabalhou com o grupo de países do g7+ para que houvesse um Objetivo 16 sobre paz, justiça
e instituições eficazes.
Em 2017 o Governo de Timor-Leste iniciou um processo para desenvolver um roteiro nacional
rumo à concretização dos ODSs. O Roteiro de Timor-Leste para implementar ODSs baseia-se no
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Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, delineado acima. A figura abaixo mostra
a forma como se estabeleceram ligações entre os ODSs e o PED. Desde 2015 o Governo de TimorLeste tem vindo a incidir a curto prazo na concretização do ODS 2 ‘Nutrição e Segurança
Alimentar’, do ODS 3 ‘Saúde’, do ODS 4 ‘Educação, do ODS 6 ‘Água e Saneamento’ e do ODS
9 ‘Infraestruturas’.
Figura 2.5.1 Roteiro dos ODSs para Timor-Leste
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Parte 3: Tendência da Assistência de Desenvolvimento a Timor‐Leste
3.1 Tendência geral
O montante de AOD a Timor-Leste ultrapassou os 200 milhões de dólares entre 2011 e 2015.
Todavia, desde 2015 tem-se registado uma tendência descendente considerável no que toca a
concessões, fazendo com que a assistência sem ser como empréstimos a Timor-Leste atingisse o
seu nível mais baixo em 2018, com um total de 171,2 milhões de dólares. A Figura 4.1.1 mostra
que a descida nos desembolsos dos doadores deverá ser revertida até final de 2019. Foram também
incluídos os valores indicativos do ano anterior, de modo a mostrar que na maioria dos casos os
doadores subestimaram o financiamento que viriam a prestar. Em 2020 está previsto que seja
providenciado a Timor-Leste um total de 246,5 milhões de dólares. Isto inclui 173,5 milhões em
concessões e 73,0 milhões em empréstimos. O gráfico seguinte destaca as tendências em apoio
sem ser como empréstimos por parte de parceiros de desenvolvimento.
Figura 3.1.1 Desembolsos sem ser como empréstimos por parte de Parceiros de
Desenvolvimento entre 2015 e 2023, em milhões de dólares
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Fonte: Os valores concretos entre 2013 e 2019 e os valores previstos entre 2019 e 2023 foram retirados do LO5 para 2020, por meio de um
relatório gerado a partir do Portal de Transparência da Ajuda a 11 de setembro de 2019. Os valores previstos no LO5 para 2019 para o período
de 2019 a 2022 foram retirados do Livro Orçamental 5 do ano transato.

Por norma as estimativas de financiamento a mais de um ano de distância são pouco rigorosas. Há
várias razões para isto, sendo a principal o facto de muitos parceiros de desenvolvimento operarem
com orçamentos para apenas um ano. A redução muito acentuada no financiamento em anos
futuros assenta em dados recolhidos a nível de projetos, pelo que não inclui financiamento de
parceiros de desenvolvimento já assegurado mas ainda não comprometido para projetos
específicos. Por exemplo, o Convénio futuro da Corporação de Desafios do Milénio não está
incluído nestes valores, embora seja esperado que venha a representar uma parte significativa do
panorama de financiamento por parte dos parceiros de desenvolvimento.
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3.2 Parceiros de Desenvolvimento em Timor‐Leste
Está previsto que os cinco grupos de doadores que desembolsarão os maiores montantes de
financiamento em 2020 sejam: Governo da Austrália, com 55,4 milhões de dólares (32 porcento
do total); União Europeia, com 24,0 milhões (14 porcento do total); Portugal, incluindo
financiamento do Camões, com 21,9 milhões (12 porcento do total); Estados Unidos da América,
com 21,3 milhões (12 porcento do total); e família das Nações Unidas, com 17,4 milhões (10
porcento do total). A Parte 5 contém um resumo detalhado dos desembolsos por parte de doadores
e instituições executoras.
Figura 3.2.1 Desembolsos previstos sem ser na forma de empréstimos por Grupo de
Doadores em 2020, em percentagens *
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* A Parte 6 contém uma lista detalhada de financiadores e instituições executoras.

Por seu lado a Figura 3.2.2 abaixo destaca os recursos providenciados a outras instituições,
parceiros de desenvolvimento e/ou instituições governamentais com vista à execução do projeto.
As colunas representam as instituições que recebem apoio, ao passo que as cores correspondem às
fontes de financiamento. A União Europeia é uma das entidades que mais contribuiu para TimorLeste, porém não implementa ou executa diretamente muitos dos seus projetos. No total, somente
38,1 milhões de dólares (21,9% dos fundos) serão desembolsados através de instituições
executoras, sendo que quase 62,7% deste financiamento provém da União Europeia.
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Figura 3.2.2 2020 Desembolsos planeados por instituição executora (excluindo fundos
autoexecutados), em milhões de dólares
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A tabela seguinte mostra um retrato dos principais projetos e programas previstos de doadores
em 2020. A Austrália é responsável por quatro dos dez projetos com maior nível de
financiamento. O total combinado destes projetos representa 23,5% de todos os desembolsos
previstos durante o próximo ano.
Tabela 1: Os 10 principais projetos doadores de 2019 com os maiores desembolsos programados sem
empréstimos em 2020
Título do Projeto

Parceiro de
Desenvolvimento

Parceria para Desenvolvimento
Humano entre Austrália e Timor-Leste

Austrália

Escolas de Referência de Timor-Leste Centros de Formação
G0504: Projeto de reabilitação e
manutenção de estradas distritais em
Timor-Leste – AC com o BAsD
Fundo para o Desenvolvimento e
Facilitação de um Convénio de
Desafios do Milénio

Portugal

Programa de Cooperação com ONGs
Australianas (ANCP)

Sub‐pilares do PED

 Inclusão Social
 Saúde
 Educação e Formação
 Água e Saneamento
Educação e Formação

BAsD com
fundos da UE

Estradas e Pontes

MCC

Não definido

Total para
2020 em
milhões
de dólares

16.4

11.6
10.6

7.4

Austrália
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Agricultura
Água e Saneamento
Justiça

6.8

Título do Projeto

Parceiro de
Desenvolvimento

Sub‐pilares do PED



Programa HATUTAN de Educação e
Nutrição
Programa de Apoio ao Programa
Nacional de Desenvolvimento dos
Sucos (PA-PNDS)
Governação para o Desenvolvimento
(GfD)
Escola Portuguesa Ruy Cinatti –
Centro de Ensino e Língua Portuguesa
Ai ba Futuru – Parceria para um
Projeto de Agrossilvicultura
Sustentável (PASF)

Total para
2020 em
milhões
de dólares





Gestão do Setor Público
e Boa Governação
Educação e Formação
Saúde
Inclusão Social

Estados Unidos
da América





Educação e Formação
Saúde
Agricultura

Austrália

Desenvolvimento Rural

6.4

Austrália

Gestão do Setor Público e
Boa Governação

5.7

Portugal

Educação e Formação

5.1

GIZ com fundos
da Alemanha e
da UE

Agricultura

4.9

6.5

3.3 Alinhamento com o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Tal como já foi referido, o PED para 2011 a 2030 é o quadro global com o qual todos os programas
e projetos se devem alinhar. A tabela seguinte indica o desembolso planeado por parte dos PDs
para cada pilar e sub-pilar do PED em 2020. Deve ser notado que a tabela mostra apenas o
montante de assistência externa em cada categoria de setor, o que não significa que todos os
projetos estejam alinhados apenas com um sub-pilar.
Entre os quatro pilares, o Capital Social será o maior recipiente de ajuda, com aproximadamente
94,4 milhões de dólares ou 57,3% dos desembolsos totais planeados para 2020. Os Parceiros de
Desenvolvimento continuarão a apoiar os sub-pilares da Saúde e da Educação ao longo do próximo
ano, sendo que juntos representarão 41,5% de todos os desembolsos planeados durante o ano. O
terceiro maior recipiente de apoio é o sub-pilar do PED de Estradas e Pontes.
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Tabela 2: Desembolsos planeados em 2019 e número de PDs de acordo com os pilares / sub‐pilares do
Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 (somente concessões)

Plano Estratégico de Desenvolvimento para
2011 a 2030
Pilar

Sub‐pilar

Capital Social

Educação e formação
Saúde
Inclusão social
Ambiente
Cultura e património
Não categorizado num sub‐pilar

Desembolsos planeados para 2020

Subtotal
Desenvolvi‐
mento
Económico

Agricultura
Desenvolvimento rural
Investimento do setor privado
Turismo
Não categorizado num sub‐pilar
Subtotal
Estradas e pontes
Desenvolvi‐
mento de
Água e saneamento
Infra‐
Portos marítimos
estruturas
Aeroportos
Subtotal
Quadro
Gestão do setor público e boa
Institucional
governação
Segurança
Justiça
Negócios Estrangeiros
Subtotal
Não alocados do PED

Total
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N.º de
projetos

N.º de
PDs

28
22
12
5
1
3
69
11
4
1
1
4
19
5
3
1
1
10
16

14
12
10
3
1
3
23
8
3
1
1
4
10
3
2
1
1
4
10

N.º de
execuções
(não gov.)
13
10
8
3
1
3
21
7
3
1
1
4
9
2
2
1
1
5
8

3
3
1
23
2

3
3
1
12
2

3
3
1
10
2

(milhões % do
de USD) total
44,2
28,0
15,5
3,9
0,2
7,7
99,4
18,1
8,8
1,5
3,6
1,2
33,2
18,6
2,8
1,2
0,1
22,7
12,5

25.4
16.1
8.9
2.2
0.1
4.5
57.3
10.5
5.1
0.8
2.1
0.7
19.1
10.7
1.6
0.7
‐
13.1
7.2

4,4
0,8
0,1
17,8
0.4
173.5

2.5
0.5
0.1
10.3
0,2

100

Parte 4: Assistência Externa por Instituição Beneficiária
4.1 Assistência externa a instituições beneficiárias da RDTL (não relativa
a empréstimos)
As tabelas seguintes apresentam um retrato mais detalhado do apoio planeado dos Parceiros de
Desenvolvimento para 2020. Cada tabela mostra os projetos que os PDs irão implementar que
trabalham diretamente com o Governo ou cujos resultados irão beneficiar esse Ministério. Estas
tabelas dão às instituições beneficiárias do Governo os detalhes necessários para criar orçamentos
mais informados pelas contribuições de parceiros de desenvolvimento. Deve notar-se que só são
incluídos os Ministérios com apoio previsto entre 2020 e 2023.
Tabela 3: Assistência externa por Instituições Beneficiarias da RDTL
Desembolsos previstos entre
2020 e 2034, em milhares de USD
2020
2021
2022
2023

Agência Governamental

Contagem
de
projetos

Ministério da Educação, Juventude e Desporto

35.769

27.478

16.452

2.239

20

Ministério da Saúde

28.138

10.981

5.953

734

25

Ministério das Obras Públicas

20.523

3.807

‐

‐

7

Ministério da Agricultura e Pescas

18.943

11.132

9.228

276

12

Instituição da RDTL não especificada

9.774

5.658

57

34

7

Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares

7.754

‐

‐

‐

2

Ministério da Administração Estatal

6.773

3.606

‐

‐

3

Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

6.332

3.353

‐

‐

9

Ministério das Finanças

6.046

3.891

‐

‐

7

Ministério do Interior

4.456

3.908

‐

‐

4

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

4.106

2.883

2.479

‐

7

Gabinete do Primeiro‐Ministro

4.002

2.005

‐

‐

1

Ministério do Turismo, Comércio e Indústria

3.729

‐

‐

10.397

3

Comissão da Função Pública

1.715

859

‐

‐

1

Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e
Emprego
Ministério da Justiça

1.574

‐

‐

‐

2

1.267

41

‐

‐

3

Ministério dos Transportes e Comunicações

1.261

1.161

‐

‐

2

Comissão Anticorrupção

267

41

‐

‐

3

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

219

‐

‐

‐

1

Comissão Nacional de Eleições

175
41
41

‐
41
41

‐
‐
‐

‐
‐
‐

1
1
1

162.904
10.558
173.463

80.889
1.937
82.826

34.169
1.099
35.268

13.680
‐
13.680

Tribunal de Recurso
Parlamento Nacional
Apoio ao Setor Governamental
Não‐Governamental

Total Global

16

96
8
104

4.1.1 Ministério da Educação, Juventude e Desporto
Está previsto que o Ministério da Educação, Juventude e Desporto receba o maior nível de apoio dos parceiros de desenvolvimento em 2020,
representando 20,6% de todo o apoio previsto para 2020. Portugal é desde há muito um dos principais doadores nesta área e continuará a sê‐lo
em 2020, com 16,8 milhões de dólares. Já os programas da Austrália deverão desembolsar 6,2 milhões.
Título dos
Projetos de
apoio ao MEJD

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2023

5.957

11.599

12.703

5.520

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Escolas de
Referência –
Centros de
Formação – Timor‐
Leste

Portugal

Apoio ao desenvolvimento do ensino pré‐
escolar, primário e secundário em Timor‐
Leste: estabelecimento por parte do
Ministério da Educação de Timor‐Leste.

Não foram fornecidas informações

Escola Portuguesa
Ruy Cinatti (Centro
de Ensino e Língua
Portuguesa)

Portugal

Provisão de oportunidades de
aprendizagem a aproximadamente 800
alunos do ensino pré‐escolar ao 12.º ano,
segundo o modelo educacional português.

O projeto apoia indiretamente o MEJD
através do seu apoio à Educação.

0

5.049

5.161

5.473

5.798

0

Projeto HATUTAN
(Hahán ne’ebé Atu
fó Tulun ho
Nutrisaun no
Edukasaun)

Governo dos
EUA

Programa HATUTAN de Educação e
Nutrição: O Programa Internacional
McGovern‐Dole de Educação e Nutrição
Infantil, financiado pelo Departamento de
Agricultura dos EUA, é um programa
quinquenal que visa melhorar a literacia,
aprendizagem, saúde e nutrição de crianças
e adultos em Timor‐Leste

Apoio de assistência técnica a 220
escolas pré‐primárias e primárias em
Ainaro, Ermera, Liquiçá e Manatuto, nas
áreas da administração escolar; literacia
de alunos; apoio à formação de
docentes; materiais de literacia;
programa de merendas escolares;
programa de saúde escolar.

2.817

3.827

4.487

4.416

3.488

2.239

Parceria para o
Desenvolvimento
Humano entre a
Austrália e TimorLeste/ Austrália

Governo da
Austrália

A PDH é um investimento quinquenal que
visa ajudar o Governo de Timor‐Leste a
concretizar ODSs alvo, com especial
incidência na melhoria dos resultados de
desenvolvimento humano. O programa

Apoia as prioridades educativas do
Governo de Timor‐Leste, tal como
delineadas no Plano Estratégico Nacional
para a Educação entre 2011 e 2030,
visando melhorar a qualidade e inclusão
do ensino básico e contribuir para a

2.172

3.389

3.618

1.762

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MEJD

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

trabalha em parceria com ministérios
relevantes.

melhoria da literacia e das competências
matemáticas de rapazes e raparigas.

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Ensino Básico

UNICEF

O programa de Ensino Básico ajuda o
Ministério da Educação a fortalecer um
ensino básico de qualidade através de uma
abordagem em três frentes: a) melhoria
das capacidades a nível central, regional,
distrital e escolar; b) apoio a intervenções
piloto com vista a políticas e processos de
planeamento informados; c) construção de
sistemas sustentáveis através de Escolas
Amigas das Crianças (EAC),
desenvolvimento de um currículo para o
ensino básico

Não foram fornecidas informações

1.873

2.553

2.922

0

0

0

Joventude ba
Mudansa –
Juventude pela
Mudança

Ministério
Federal Alemão
para a
Cooperação
Económica e
Desenvol‐
vimento

8 iniciativas em prol do envolvimento cívico
e da prevenção da violência, em especial da
violência contra mulheres e raparigas. e
instituições educacionais não formais
em cooperação com promotores de
juventude em 4 municípios. 70% dos
2000 participantes (dos quais pelo
menos 40% são mulheres jovens ou
meninas) que se beneficiaram de
iniciativas no campo da prevenção da
violência indicam que sua participação
nas iniciativas contribuiu para a
mudança de comportamento em
relação à igualdade de gênero e ao uso
da violência 50 Promotores de Jovens
treinados (dos quais pelo menos 30%
são mulheres e meninas jovens)

Em 2020, o projeto realizará assessoria
por meio de consultores nacionais e
internacionais, financiamento para ONGs
nacionais e internacionais que trabalham
no setor da juventude, treinamento e Em
2020, o projeto realizará assessoria por
meio de consultores nacionais e
internacionais, financiamento para ONGs
nacionais e internacionais que trabalham
no setor da juventude, treinamento e
orientação de promotores de juventude,
visitas de intercâmbio em nível nacional
e internacional.

324

1.324

2.738

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MEJD

Doadores

Descrição dos Projetos

participam de 20 sucos de 4 municípios
selecionados na implementação de
atividades para prevenir a violência e
promover iniciativas baseadas na
necessidade da comunidade para o
engajamento cívico.
O Programa de Bolsas Australianas visa
oferecer bolsas de estudo na Austrália para
a próxima geração de líderes globais de
desenvolvimento.

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

O Governo da Austrália providenciará
até 20 bolsas de estudo a alunos
timorenses para obtenção de
doutoramentos em instituições de
ensino superior australianas (seleção de
bolseiros em 2021)

981

1.694

1.645

1.645

1.645

0

Apoio ao Ministério em 2020

Previsto
para
2023

Programa de
Bolsas Australianas

Governo da
Austrália

Envelope de
Financiamento
para o Setor da
Educação

Camões ‐
Instituto da
Cooperação e
da Língua

Não foram fornecidas informações

Não foram fornecidas informações

0

1.145

1.104

1.104

0

0

Programa de
Desenvolvimento
da Mão‐de‐Obra

Governo da
Austrália

Esta atividade tem três componentes
principais: 1) Programa de
Desenvolvimento de Qualificações (PDQ),
dividido em três subcomponentes: a.
Desenvolvimento de Qualificações: Será
dada ênfase ao apoio ao desenvolvimento
de qualificações de qualidade no setor do
turismo e hotelaria, especialmente entre as
mulheres, sendo também prestado apoio à
melhoria do envolvimento com o setor
privado; b. Emprego: O foco incidirá na
melhoria do acesso dos jovens ao mercado
de trabalho.

O Governo da Austrália está a prestar
apoio para (até ao final de junho de
2020):
‐ Melhorar a capacidade dos funcionários
da unidade de envio de mão‐de‐obra
para gerir os programas australianos de
mobilidade laboral (SWP & PLS).
‐ Reforçar os prestadores de formação
da TVET para prestar os cursos de
formação acreditados relevantes para os
programas australianos de mobilidade
laboral e para os mercados de trabalho
locais.

592

1.183

669

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MEJD

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

0

403

0

0

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Uso da TIC para
melhorar a
educação

Fundo Fiduciário
da Índia

O projeto visa melhorar o ensino primário e
o ensino secundário, transmitindo a
crianças e jovens na região de Oe‐Cusse as
qualificações e conhecimentos de TIC de
que precisam para responder aos desafios
e oportunidades da economia

Em 2020 o projeto apoiará 15 escolas em
Oe‐Cusse, instalando 4 laboratórios de
robótica, 4 laboratórios de inovação e 2
laboratórios móveis em 2 escolas.
Serão implementadas aulas de robótica e
TIC, beneficiando mais de 5.000 crianças.
Haverá programas de estudo e manuais
do professor sobre ensino de TIC.

Melhoria da
qualidade do
ensino

Banco Mundial,
com fundos da
Nova Zelândia

O objetivo de desenvolvimento do
programa (ODP) é reforçar a capacidade de
Timor‐Leste para melhorar a qualidade dos
ambientes de aprendizagem e de ensino no
ensino pré‐primário (e possivelmente no
início do ensino primário), melhorando as
qualificações dos docentes por via do
acesso a um programa de ensino superior
lecionado por professores bem preparados.

251

358

358

0

0

0

Projeto Global de
Bolsas de Estudo

Camões ‐
Instituto da
Cooperação e
da Língua

Montantes preliminares que serão
distribuídos através de bolsas de estudo
neste setor.

O ECTE / KAPPE foi projetado para
fornecer assistência técnica para: (i)
apoiar o desenvolvimento pelo
governo de padrões de competência
de professores de Educação Infantil
(ECE), um currículo de Educação
Infantil de Professores (ECTE) e
materiais do curso; e (ii) orientar a
Universidade Nacional de Timor-Leste
(UNTL) para projetar e estabelecer um
programa de estudos ECTE para
novos professores, enquanto também
usa os materiais para treinar os
professores atuais para atender às
qualificações exigidas.
Não foram fornecidas informações

0

348

348

348

0

0

Assistência de
Coordenação a

Fundo de
População das
Nações Unidas

A Assistência de Coordenação a Projetos
(ACP) é o segmento do programa nacional
da UNFPA para TL que aprovou atividades
com relevância direta para o programa

Não foram fornecidas informações

23

180

180

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MEJD

Doadores

Projetos
(transversal)

Melhoria da
qualidade do
Ensino – EGRA

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

36

173

173

0

0

0

como um todo, mas que não podem ser
atribuídas a uma consequência específica
do quadro de resultados do plano
estratégico de desenvolvimento.
Banco Mundial,
com fundos do
Governo da
Austrália

O projeto visa avaliar as concretizações de
aprendizagem dos alunos nos primeiros
anos de escolaridade, a nível de leitura e de
matemática, bem como apoiar a formação
de professores de modo a serem capazes
de administrar turmas com muitos alunos e
alunos de vários anos de escolaridade.

Após a solicitação inicial do MEJD, e tal
como está refletido na nota concetual
aprovada, foram dados passos iniciais no
sentido de implementar EGRA de
representação nacional no final de 2019.
Este EGRA nacional permitirá uma
avaliação adequada da evolução da
aprendizagem dos alunos em TimorLeste desde 2009, o ano do primeiro
EGRA. O EGRA também será um
potencial indicador de linha de base
para o projeto BEST, atualmente em
preparação. Além disso, o MEYS
solicitou um foco especial nas escolas
multigrade. Isso está alinhado com o
indicador de resultado, “Suporte
pedagógico aprimorado para uma
melhor leitura da primeira série”. À
medida que desafios maiores são
encontrados nessas escolas.

SRH da Juventude
e CSE

Fundo de
População das
Nações Unidas

Apoiar o fortalecimento de um ensino
abrangente sobre sexualidade tanto dentro
como fora da escola

Não foram fornecidas informações

42

154

154

0

0

0

Reforço de
soluções para
eliminar a violência
contra mulheres e

Governo da
República da

A Connect with Respect é uma ferramenta
curricular que visa ajudar professores na
região da Ásia‐Pacífico. Assenta na
prevenção da violência, alteração de

Esta iniciativa apoiará atividades
extracurriculares e dos progenitores com
vista à prevenção da VBG, de modo a
apoiar a implementação da atual PAN de

50

87

139

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MEJD

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

raparigas na Ásia‐
Pacífico

Coreia e
Austrália

normas sobre géneros e intervenções a
nível escolar dentro e fora da região.

VBG de Timor‐Leste, a qual atribui
grande importância à redução da
tolerância relativamente à violência
contra mulheres e raparigas. As
atividades irão alargar o programa de
educação de modo a prevenir a violência
contra mulheres e raparigas em 3 escolas
piloto em 2020.

Prestação de
conhecimentos
técnicos para o
desenvolvimento
de um sistema
eficiente e efetivo
de gestão da
cadeia de
fornecimentos
para o governo
(atividade de
categoria 9)

Programa
Alimentar
Mundial

Não foram fornecidas informações

Prestar conhecimentos técnicos a
entidades governamentais, incluindo
entre outras o Centro Nacional de
Logística e o SAMES, relativamente à
gestão da cadeia de fornecimentos e a
logística, incluindo formação e apoio
sobre aprovisionamento, segurança e
gestão de armazéns, e procedimentos de
manuseamento de alimentos e
medicamentos. O objetivo é ajudar os
ministérios a chegar aos beneficiários
certos no tempo certo.

19

52

29

0

0

0

Análise da despesa
pública de Timor‐
Leste: Educação e
Saúde

Banco Mundial

Esta atividade engloba a produção da uma
Análise da Despesa Pública (ADP) com o
intuito de informar as decisões
governamentais relativamente à
priorização estratégica e à alocação de
recursos nos setores da Educação e da
Saúde.

Avaliação do quadro Macrofiscal a médio
prazo, análise global da despesa pública,
análise abrangente sobre a eficiência e
efetividade da despesa pública com
Educação e investigação de sistemas e
instituições de gestão financeira
relevantes, a fim de melhorar o
planeamento, a orçamentação e a
despesa.

9

27

27

27

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MEJD
Autonomização em
prol da Mudança –
Redução da
violência e
discriminação
contra mulheres e
raparigas com
deficiência em
Timor‐Leste
TOTAL

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

ONU Mulheres

O projeto Autonomização em prol da
Mudança é um projeto conjunto com as
Nações Unidas em Timor‐Leste

Trabalhar com o ME para reforçar as
capacidades sobre Educação Inclusiva a
serem facilitadas pela UNICEF através do
projeto conjunto com a ONU

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
7

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

64

15

0

0

0

9.196

23.738

35.769

27.478

16.451

2.239

4.1.2 Ministério da Saúde
Está previsto que o Ministério da Saúde receba 28,1 milhões de dólares em 2020. O principal contribuidor para esta área é o Governo da
Austrália, com 8,6 milhões através do programa de Parceria entre Austrália e Timor‐Leste para o Desenvolvimento Humano e dos programas
TOMAK – Prosperidade através da Agricultura. Em 2020 a União Europeia continuará a prestar apoio direto ao orçamento destinado ao
Ministério da Saúde, no montante de 2,2 milhões.
Título dos
Projetos de
apoio ao MS
Parceria para o
Desenvolvimento
Humano entre
Austrália e Timor‐
Leste

Doadores

Descrição dos Projetos

Governo da
Austrália

A PDH é um investimento quinquenal que visa
ajudar o Governo de Timor‐Leste a
concretizar ODSs alvo, com especial
incidência na melhoria dos resultados de
desenvolvimento humano. O programa
trabalha em parceria com ministérios
relevantes e outros parceiros
implementadores, incluindo organizações da

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

O programa ajuda o MS no que
diz respeito à Saúde
Reprodutiva, Materna,
Neonatal, Infantil e de
Adolescentes (SRMNIA) dentro
do setor da Saúde de Timor‐
Leste, por via de parceiros de
implementação técnica
selecionados, incluindo Marie
Stops Timor‐Leste, Health

4.542

7.085

23

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
7.564

3.683

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em
2020

sociedade civil, a fim de melhorar o acesso a
saúde, educação, água e saneamento

Alliance International e o Royal
Australasian College of
Surgeons.

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Sobrevivência e
Desenvolvimento
Infantil

UNICEF e Governo
do Japão

O Programa de Saúde e Nutrição continua a
reforçar a capacidade dos sistemas de saúde
a nível nacional, distrital, subdistrital e de
suco, de modo a aumentar o acesso e a
utilização dos serviços e a prestar respostas
atempadas a situações de emergência.

Não foram fornecidas
informações

2.103

3.502

3.278

0

0

0

Componente de
Apoio ao
Orçamento ligado
ao DEC39984 PINTL

União Europeia

O objetivo global é manter a redução de
todas as formas de má nutrição em Timor‐
Leste, melhorando os resultados nutricionais
da população por via da implementação
efetiva e sustentada da Estratégia Nacional de
Nutrição de Timor‐Leste.

Este programa contribui para a
redução de má nutrição em
mulheres grávidas e a
amamentar, raparigas
adolescentes e crianças com
menos de 5 anos em Timor‐
Leste, com incidência específica
nos primeiros 1.000 dias de
vida, através da melhoria da
qualidade e da cobertura de
intervenções integradas
específicas a nível da nutrição.
O programa é implementado
através de apoio direto ao
orçamento, canalizado para o
Orçamento de Estado.

2.241

0

2.208

0

0

0

Categoria 4
(Sistemas de
Saúde); 4.1
Políticas,

Organização
Mundial de Saúde

Categoria 4 (Sistemas de Saúde); 4.1 Políticas,
Estratégias e Planeamento Nacionais de
Saúde; 4.2 Serviços de Saúde Integrados
Centrados nas Pessoas; 4.3 Acesso a

Não foram fornecidas
informações

349

3.815

1.845

1.845

1.845

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Doadores

Estratégias e
Planeamento
Nacionais de
Saúde; 4.2 Serviços
de Saúde
Integrados
Centrados nas
Pessoas; 4.3
Acesso a
Medicamentos e
Tecnologias de
Saúde; 4.4
Informações sobre
o Sistema de Saúde
/ Estudo sobre
Saúde
TLS‐M‐MS –
Alargamento de
uma abordagem
integrada e
abrangente ao
controlo da malária
na República
Democrática de
Timor‐Leste

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Deteção e investigação de casos
ativos (fase de eliminação),
gestão de casos integrada com
as comunidades (GCIC), gestão
de casos com o setor privado,
vigilância da eficácia
terapêutica, monitorização
entomológica, controlo de
vetores (pulverização residual
dentro de portas, redes com
inseticida), sistemas de
informações de gestão de
saúde e M&A – qualidade de
programas e dados.

686

2.940

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Medicamentos e Tecnologias de Saúde; 4.4
Informações sobre o Sistema de Saúde /
Estudo sobre Saúde

Fundo Global de
Combate à SIDA,
Tuberculose e
Malária

As abordagens do programa assentam nas
diretivas do Plano Estratégico Nacional para a
Eliminação da Malária entre 2017 e 2021. Os
3 principais objetivos do programa são: ‐
Interromper a transmissão da malária
indígena; ‐ Manter mortalidade zero em
relação à malária indígena; ‐ Evitar o
reaparecimento da malária em distritos onde
já se interrompeu a transmissão da malária
indígena

25

1.661

0

0

0

Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Doadores

Descrição dos Projetos

Capacitação em
diagnóstico e
gestão da
tuberculose em
Timor‐Leste

Agência de
Cooperação
Internacional da
Coreia

Este projeto pretende aumentar a
percentagem de pacientes diagnosticados
com tuberculose, prestando o serviço à
comunidade e providenciando o serviço
técnico ao Programa Nacional de Tuberculose
(PNT) a fim de melhorar o sistema de gestão
da tuberculose.

A KOICA prestará a assistência
seguinte ao MS em 2020:
Desenvolvimento de estratégia
uniforme e sistemática de
triagem, introdução de análise
de coorte a nível de centro de
saúde, alargamento da
cobertura de terapias
observadas diretamente

0

625

1.442

1.326

1.328

0

Projeto HATUTAN
(Hahán ne’ebé Atu
fó Tulun ho
Nutrisaun no
Edukasaun)

Governo dos EUA

Programa HATUTAN de Educação e Nutrição:
O Programa Internacional McGovern‐Dole de
Educação e Nutrição Infantil, financiado pelo
Departamento de Agricultura dos EUA, é um
programa quinquenal que visa melhorar a
literacia, aprendizagem, saúde e nutrição de
crianças e adultos em Timor‐Leste

Apoio de assistência técnica a
cerca de 175 escolas primárias
em Ainaro, Ermera, Liquiçá e
Manatuto, nas áreas da saúde
comunitária, higiene e nutrição.
Formação em nutrição e
higiene para cozinheiros e
agricultores, com vista a apoiar
o programa de merendas
escolares. Apoio à
implementação do programa
de saúde escolar.

930

1.08

1.471

1.448

1.144

734

Categoria 1:
Doenças
Transmissíveis:
1.1. VIH/SIDA; 1.2.
TB; 1.3. Malária;
1.4. Doenças
Tropicais
Negligenciadas;
1.5. Programa

Organização
Mundial de Saúde

Categoria 1: Doenças Transmissíveis:
1.1. VIH/SIDA; 1.2. TB; 1.3. Malária; 1.4.
Doenças Tropicais Negligenciadas; 1.5.
Programa Alargado de Vacinação / Doenças
Evitáveis através de Vacinas

Não foram fornecidas
informações

396

1.666

1.270

1.270

1.270

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

589

1.338

1.196

0

0

0

675

1.234

1.057

419

0

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Fundo Global de
Combate à SIDA,
Tuberculose e
Malária

Uma iniciativa importante durante a TFM foi
o desenvolvimento do Plano Estratégico
Nacional (PEN) de Controlo da Tuberculose,
abrangendo o período de 2015 a 2020, em
alinhamento com a “Estratégia pelo Fim da
Tuberculose” da OMS Global. Este PEN revisto
visa dar resposta aos desafios identificados a
nível do controlo da tuberculose durante a
Missão de Monitorização Conjunta (MMC) em
2013.

1. MDR0TB 0 Tratamento:
cuidados e prevenção –
Deteção e diagnóstico de casos,
cuidados e prevenção
relativamente à tuberculose –
Prestação de cuidados
relacionados com a tuberculose
junto das comunidades

O TOMAK é o principal programa da Austrália
para o desenvolvimento rural em Timor‐
Leste, dando continuidade aos programas
anteriores que criaram um envolvimento
profundo com comunidades rurais. O
programa está atualmente a funcionar em 66
sucos, espalhados por 3 municípios (Baucau,
Bobonaro e Viqueque), com os objetivos
principais de melhorar a segurança alimentar
e a nutrição dos agregados, bem como de

Continuar a prestar apoio ao
MAP nas áreas seguintes:
(i) Reforço dos serviços de
extensão (formação e materiais
de extensão) relativamente ao
alargamento de programas de
extensão no terreno
respeitantes a arroz vermelho,
amendoim, feijão mungo e
cebolas/chalotas; (ii) Reforço

Previsto
para
2023

Alargado de
Vacinação /
Doenças Evitáveis
através de Vacinas
TMP07080G040T –
Redução da
Incidência de
Tuberculose na
República
Democrática de
Timor‐Leste

TOMAK –
Prosperidade
através da
Agricultura (Timor‐
Leste)

Governo da
Austrália

Intervenções de colaboração a
nível da tuberculose/VIH,
gestão de verbas, gestão de
programas – Política,
planeamento, coordenação e
gestão de programas nacionais
de controlo de doenças

27

Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em
2020

ajudar famílias rurais a entrarem em
mercados agrícolas lucrativos.

das campanhas de vacinação
Newcastle; (iii) Condução de
estudos adaptativos sobre
melhores sistemas de gestão
para pequenos criadores de
suínos; (iv) Alargamento do
Projeto Nutrição Sensível A

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

SRH integrado

Fundo de População
das Nações Unidas

Apoiar instituições governamentais e
organizações não‐governamentais relevantes
na implementação do plano de ação anual
sobre VBG

Não foram fornecidas
informações

118

808

808

0

0

0

Resposta alargada
e abrangente ao
VIH/SIDA em
Timor‐Leste

Fundo Global de
Combate à SIDA,
Tuberculose e
Malária

Este programa (uma reprogramação) foi
concebido para dar continuidade a estas
atividades e aumentar a cobertura de serviços
em todos os aspetos da prevenção, teste e
tratamento do VIH. Foram identificadas
lacunas no programa atual através de
consultas nacionais com uma vasta gama de
grupos populacionais, serviços
governamentais e parceiros de
desenvolvimento.

1. Programas abrangentes de
prevenção para trabalhadoras
do sexo e seus clientes –
serviços de teste de VIH para
trabalhadoras do sexo e
intervenções comportamentais
para trabalhadoras do sexo
PMTCT – Prevenção da
transmissão vertical do VIH e
tratamento, cuidados e apoio
relativamente ao VIH.
Prestação de serviços
diferenciados de ART, incluindo
tratamento, cuidados e apoio.
Adesão aos tratamentos e
intervenções colaborativas no
que diz respeito à tuberculose /
VIH. RSSH: Sistemas de
informações de gestão de

298

754

759

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

saúde e M&A – reporte de
rotina.
Reforço da Saúde
Básica por parte da
USAID

Agência dos EUA
para o
Desenvolvimento
Internacional

Melhorar a implementação das políticas e
programas do Governo de Timor‐Leste de
modo a prestar serviços públicos essenciais,
especificamente no setor da saúde.

Esta assistência irá reforçar o
Instituto Nacional de Saúde,
para que este possa prestar
formação de qualidade a
profissionais da saúde em
Timor‐Leste. O Ministério da
Saúde será também ajudado
com vista a tornar o município
de Covalima um modelo de
serviços integrados de saúde, a
ser reproduzido noutros
municípios.

834

900

742

0

0

0

Equipa médica
chinesa

República Popular
da China

A pedido do governo timorense, o governo
chinês tem vindo desde 2004 a enviar
consecutivamente 7 Equipas Médicas
Chinesas, cada uma com 12 membros, para
trabalhar em Timor‐Leste. Cada equipa
trabalhou durante dois anos, sobretudo no
Hospital Nacional Guido Valadares. Os
direitos e obrigações de ambas as partes
estão definidos nos protocolos assinados.

Não foram fornecidas
informações

0

600

600

600

0

0

Provisão de
alimentos
nutritivos e
sensibilização
através da
alteração dos

Programa Alimentar
Mundial

Melhoria da nutrição entre crianças até cinco
anos, grávidas e mulheres a amamentar e
raparigas adolescentes em Timor‐Leste, rumo
aos alvos nacionais até 2025 (SO1)

Comunicação de Alterações de
Comportamentos Sociais
(CACS): o objetivo é aumentar
os conhecimentos e a
sensibilização, bem como
influenciar comportamentos

83

1.200

500

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Doadores

Descrição dos Projetos

comportamentos
sociais
relativamente a
crianças até 5 anos,
raparigas
adolescentes e
mulheres grávidas
e a amamentar,
assim como a
outros indivíduos
visados (atividade
de categoria 6)

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

positivos por parte de mulheres
grávidas e a amamentar,
crianças e adolescentes,
homens e rapazes, ao mesmo
tempo que se procura garantir
que as pessoas com deficiência
não são deixadas para trás. O
programa de nutrição da CACS
busca o envolvimento ativo de
jovens e líderes locais enquanto
“agentes de mudança”, capazes
de mobilizar e influenciar as
comunidades com vista ao
alargamento do Programa de
Alimentação Suplementar.

Prestar assistência
e elementos
técnicos ao
governo e a
parceiros para
melhorar a
eficiência de
programas e redes
de segurança
nacionais
(atividade de
categoria 9)

Programa Alimentar
Mundial

Não foram fornecidas informações

O Programa Colmatar a Lacuna
de Nutrientes (CLN) procura
identificar lacunas a nível de
nutrição no país. Prevê‐se que a
Análise do Custo da Dieta (CdD)
e análises de dados secundários
sejam as constatações mais
recentes no que diz respeito ao
combate à insegurança e à má
nutrição em Timor‐Leste.

25

816

461

0

0

0

Prestar
conhecimentos
técnicos a governo

Programa Alimentar
Mundial

Não foram fornecidas informações

O PAM irá apoiar a melhoria e
reforço do Programa Nacional
de Merendas Escolares,

123

358

357

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Doadores

Descrição dos Projetos

e parceiros com
vista a uma melhor
definição de alvos,
monitorização e
análise de
programas
(atividade de
categoria 12)

Categoria 3:
Promoção da
saúde através de
cursos de vida: 3.1
Saúde Reprodutiva,
Materna, de
Recém‐Nascidos,
Infantil e de
Adolescentes; 3.2
Envelhecimento e
Saúde; 3.3 Género,
Igualdade e
Direitos Humanos;
3.4 Fatores Sociais
Determinadores da
Saúde; 3.5 Saúde e
Ambiente

Organização
Mundial de Saúde

Categoria 3: Promoção da saúde através de
cursos de vida: 3.1 Saúde Reprodutiva,
Materna, de Recém‐Nascidos, Infantil e de
Adolescentes; 3.2 Envelhecimento e Saúde;
3.3 Género, Igualdade e Direitos Humanos;
3.4 Fatores Sociais Determinadores da Saúde;
3.5 Saúde e Ambiente

Apoio ao Ministério em
2020
incluindo entre outros:
assistência a uma análise com
vista a reforçar o sistema de
M&A dos SFPs; apoio à
instituição de uma Abordagem
Sistemática para Melhores
Resultados no Ensino (SABER)
de modo a avaliar SFP e
políticas de saúde escolar;
apoio à introdução de
fortificação de arroz ao SFP;
revisão do Manual de
Alimentação Escolar de 2013.
Não foram fornecidas
informações
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Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

155

424

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

269

158

158

Previsto
para
2023

0

Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Doadores

Descrição dos Projetos

Prestação de
conhecimentos
técnicos para o
desenvolvimento
de um sistema
eficiente e efetivo
de gestão da
cadeia de
fornecimentos
para o governo
(atividade de
categoria 9)

Programa Alimentar
Mundial

Não foram fornecidas informações

Prestar conhecimentos técnicos
a entidades governamentais,
incluindo entre outras o Centro
Nacional de Logística e o
SAMES, relativamente à gestão
da cadeia de fornecimentos e a
logística, incluindo formação e
apoio sobre aprovisionamento,
segurança e gestão de
armazéns, e procedimentos de
manuseamento de alimentos e
medicamentos. O objetivo é
ajudar os ministérios a chegar
aos beneficiários certos no
tempo certo.

155

417

234

0

0

0

Categoria 2
(Doenças Não
Transmissíveis):

Organização
Mundial de Saúde

Categoria 2 (Doenças Não Transmissíveis):

Não foram fornecidas
informações

174

347

173

173

173

0

2.1. DNTs (Doenças
Não
Transmissíveis);
2.2. Saúde Mental
e Abuso de
Substâncias); 2.3.
Violência e
Ferimentos; 2.4.
Deficiências e
Reabilitação; 2.5.
Nutrição

2.1. DNTs (Doenças Não Transmissíveis); 2.2.
Saúde Mental e Abuso de Substâncias); 2.3.
Violência e Ferimentos; 2.4. Deficiências e
Reabilitação; 2.5. Nutrição
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Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Doadores

Descrição dos Projetos

Assistência de
Coordenação a
Projetos
(transversal)

Fundo de População
das Nações Unidas

A Assistência de Coordenação a Projetos
(ACP) é o segmento do programa nacional da
UNFPA para TL que aprovou atividades com
relevância direta para o programa como um
todo, mas que não podem ser atribuídas a
uma consequência específica do quadro de
resultados do plano estratégico de
desenvolvimento.

Não foram fornecidas
informações

11

90

90

0

0

0

Política de
Segurança,
Impacto,
Resiliência,
Sustentabilidade e
Transformação
(FIRST)
relativamente a
Alimentos e
Nutrição

União Europeia

A FIRST é um programa de parceria global
entre a FAO e a UE com o objetivo de
fortalecer o ambiente propício para
segurança a nível de alimentos e nutrição e
para agricultura sustentável (SANAS) em
países e organizações regionais selecionados,
através de assistência política e apoio de
capacitação.

A FAO tenciona continuar o seu
apoio à coordenação ministerial
no que se refere a segurança
alimentar e nutrição (SAN), com
incidência especial na
finalização do estatuto da
KONSSANTIL e no
desenvolvimento de um Plano
de Ação Nacional Coordenado
para o ODE2/SAN.

21

62

80

0

0

0

Categoria 5
(Preparação,
Vigilância e
Resposta): 5.1
Alerta e
Capacidades de
Respostas; 5.2
Doenças Propensas
a Epidemias e
Pandemias; 5.3
Risco de
Emergências e

Organização
Mundial de Saúde

Categoria 5 (Preparação, Vigilância e
Resposta): 5.1 Alerta e Capacidades de
Respostas; 5.2 Doenças Propensas a
Epidemias e Pandemias; 5.3 Risco de
Emergências e Controlo de Emergências

Não foram fornecidas
informações

78

113

35

35

35

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MS

Doadores

Descrição dos Projetos

Análise da despesa
pública de Timor‐
Leste: Educação e
Saúde

Banco Mundial

Esta atividade engloba a produção da uma
Análise da Despesa Pública (ADP) com o
intuito de informar as decisões
governamentais relativamente à priorização
estratégica e à alocação de recursos nos
setores da Educação e da Saúde.

Emancipação pela
mudança –
Redução da
violência e da
discriminação
contra mulheres e
crianças com
deficiência em
Timor‐Leste

ONU Mulheres

O projeto Emancipação pela Mudança é um
projeto conjunto das Nações Unidas em
Timor‐Leste, que visa melhorar os direitos das
pessoas com deficiência, para que possam
viver sem discriminação e violência. Pretende
igualmente avançar na direção da igualdade
de direitos para mulheres e raparigas com
deficiência, as quais enfrentam várias formas
de discriminação.

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à data

Previsto
para
2019

Avaliação do quadro
Macrofiscal a médio prazo,
análise global da despesa
pública, análise abrangente
sobre a eficiência e efetividade
da despesa pública com
Educação e investigação de
sistemas e instituições de
gestão financeira relevantes, a
fim de melhorar o
planeamento, a orçamentação
e a despesa.
Não foram fornecidas
informações

7

24

24

24

0

0

7

64

14

0

0

0

14.600

29.181

28.138

10.981

5.953

734

Previsto
para
2023

Controlo de
Emergências

TOTAL

34

4.1.3 Ministério das Obras Públicas
O desenvolvimento de infraestruturas continua a ser uma prioridade para Timor‐Leste. Como tal, o Ministério das Obras Públicas deverá
beneficiar de uma verba de 20,5 milhões de dólares em 2020. A União Europeia contribuirá com 67% do financiamento destas atividades, as
quais serão implementadas pelo BAsD e pela OIT.
Título dos
Projetos de
apoio ao MOP

Apoio ao Ministério em
2020

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concret
o em
2019 até
à data
1.779

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

8.221

10.620

0

0

0

Doadores

Descrição dos Projetos

G0504: Projeto de
reabilitação e
manutenção de
estradas distritais
em Timor‐Leste,
com o BAsD

BAsD,
implementado com
fundos da UE

Esta ação irá reabilitar e manter 43,8 km de
estradas distritais entre Aipelu e Bazartete,
entre Bazartete e Tokoluli e entre Ermera e
Fatubesi

Não foram fornecidas
informações

Fase II das Estradas
para o
Desenvolvimento
(R4D). Programa de
Apoio ao R4D

Governo da
Austrália

O programa Estadas para o
Desenvolvimento (R4D) da Austrália visa
reforçar a capacidade da Direção Nacional
de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias
(DEPCC) do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações (MOPTC) para
fiscalizar a reabilitação e manutenção de
estradas rurais.

Não foram fornecidas
informações

2.620

4.083

4.094

1.024

0

0

Melhoria do
Acesso Rural a
Agrossilvicultura
(MAR
Agrossilvicultura):
Melhoria do acesso
a áreas de
agrossilvicultura

OIT, com fundos da
União Europeia

O MAR AGROSSILVICULTURA é um
componente de uma parceria em prol de
uma Agrossilvicultura Sustentável entre
Timor‐Leste, a UE, a Alemanha e a OIT, que
contribuirá para um desenvolvimento
pacífico, inclusivo e sustentável em Timor‐
Leste.

Não foram fornecidas
informações

1.194

5.211

3.130

1.486

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MOP

Apoio ao Ministério em
2020

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concret
o em
2019 até
à data
1.185

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

1.848

1.973

961

0

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Parceria para o
Desenvolvimento
Humano entre a
Austrália e Timor‐
Leste

Governo da
Austrália

A PDH é um investimento quinquenal que
visa ajudar o Governo de Timor‐Leste a
concretizar ODSs alvo, com especial
incidência na melhoria dos resultados de
desenvolvimento humano. O programa
trabalha em parceria com ministérios
relevantes e outros parceiros de
implementação.

Trabalha com o governo e com
outros parceiros a fim de testar
modelos para otimizar a
sustentabilidade do sistema de
provisão de água rural em Aileu,
Bobonaro, Liquiçá e Manufahi.
Este trabalho passará
gradualmente da PDH para o
programa do governo
australiano que colabora com o
Estado na provisão do PNDS.

G0258: Projeto de
Abastecimento de
Água em Capitais
de Distrito (Projeto
de Concessão)

Banco Asiático de
Desenvolvimento

O projeto providenciará abastecimento
seguro e fiável de água a capitais de distrito
por via da reabilitação e melhoria de
sistemas de abastecimento de água em
Manatuto e Pante Macasar, juntamente com
ações de sensibilização das comunidades
para a importância da higiene.

Piloto de operação e
manutenção do sistema de
abastecimento de água em
Manatuto

395

741

387

337

0

0

G04040TIM:
Projeto Setorial de
Melhoria da Rede
Rodoviária
(financiamento
adicional)

Banco Asiático de
Desenvolvimento

O MOPTC passará a contar com uma rede
rodoviária mais fiável e mais segura.

Finalizar a reabilitação e
manutenção de 43,8 km de
estradas distritais entre Aipelu e
Bazartete, entre Bazartete e
Tokoluli e entre Ermera e
Fatubesi

812

983

230

0

0

0

Promoção de
bioenergia
sustentável a partir
de biomassa

Fundo Global para o
Ambiente

O projeto de Promoção de Bioenergia
Sustentável a partir de Biomassa (SBEPB) é
um programa a quatro anos que contribui
para a redução das emissões de gases de

O projeto de Promoção de
Bioenergia Sustentável a partir
de Biomassa (SBEPB) é um
programa a quatro anos que
contribui para a redução das

203

0

88

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MOP

Doadores

(SBEPB) em Timor‐
Leste (00088130)

Descrição dos Projetos

estufa através da eliminação de barreiras à
produção sustentável

Apoio ao Ministério em
2020

Concret
o em
2019 até
à data

Previsto
para
2019

8.189

21.087

Em milhares de dólares
Previsto Previsto Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

emissões de gases de estufa
através da eliminação de
barreiras ao desenvolvimento
social de produção sustentável.

TOTAL

20.523

3.807

0

0

4.1.4 Ministério da Agricultura e Pescas
Está previsto que o Ministério da Agricultura e Pescas beneficie de 10,9% de todo o financiamento planeado para 2020. O Banco Mundial é o
maior contribuinte nesta área, com 4,4 milhões de dólares através do Projeto de Melhoria da Produção Agrícola Sustentável. O segundo maior
contribuinte é a União Europeia, com 3,8 milhões, e o terceiro é a USAID, com 2,8 milhões.

Título dos
Projetos de
apoio ao MAP
Ai ba Futuru –
Projeto de Parceria
em prol de uma
Agricultura
Sustentável (PPAS)

Doadores

Descrição dos Projetos

União Europeia e
Cooperação Alemã

O projeto visa dar uma oportunidade a
pessoas marginalizadas, sobretudo jovens de
ambos os sexos em áreas rurais, para
beneficiarem de melhores oportunidades de
emprego nos sistemas de agrossilvicultura
de Timor‐Leste.

Apoio ao Ministério em
2020
Durante 2020 iremos
desenvolver as ações seguintes
nos municípios de Lautém,
Baucau, Viqueque e Manatuto:
Plantação de árvores (cerca de
1,8 milhões), incluindo
sândalo;
Reforço de viveiros
comunitários e do MAF;
Planeamento de uso de terras
nos sucos envolvidos no
projeto;
Programa de bolsas de estudo
para alunos timorenses em
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Concreto
em 2019
até à
data
901

Previsto
para
2019
4.580

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
4.924

4.913

4.405

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio ao MAP

Doadores

Descrição dos Projetos

Timor‐Leste:
Projeto de
Melhoria da
Produtividade da
Agricultura
Sustentável
(PMPAS) ‐ P155541
‐ TF0A2869 &
TF0A0236

Banco Mundial

O PMPAS será implementado em quatro
bacias hidrográficas, nomeadamente
Raumoco (município de Lautém), Be Lulic
(município de Ainaro), Loes Norte (município
de Liquiçá) e Tono (município de Oecusse).

Projeto Avansa
Agrikultura da
USAID

Agência dos EUA
para o
Desenvolvimento
Internacional

O Avansa Agrikultura (avança agricultura)
contribuirá para a aceleração do
crescimento económico sustentável e

Apoio ao Ministério em
2020
agrossilvicultura. programa
de pesquisa em sistemas
agroflorestais,
acompanhando a
implementação do projeto;
fundo de start-up para
jovens empreendedores em
cadeias de valor
agroflorestais; análise e
aprimoramento da cadeia de
valor da madeira;
treinamentos de
agronegócios para
agricultores, escolas de
campo mais importantes.
Continuar a implementação de
quatro bacias hidrográficas,
nomeadamente Raumoco
(município de Lautém), Be Lulic
(município de Ainaro), Loes
Norte (município de Liquiçá) e
Tono (município de Oecusse);
Planeamento integrado de
desenvolvimento agrícola em
bacias hidrográficas.
Organização de pequenos
proprietários.
O projeto incidirá nos
seguintes aspetos:
(1) Desenvolvimento e
melhoria de uma política que
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Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

601

0

4.324

4.324

4.324

0

1.329

1.624

2.517

0

0

0

Título dos
Projetos de
apoio ao MAP

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em
2020

inclusivo no setor da agricultura de Timor‐
Leste.

permaneça após o final do
projeto;
(2) Criação de mecanismos de
diálogo entre setor público e
setor privado através do grupo
de trabalho de horticultura; e
(3) Modelação de processos
de reforma política
transparentes e assentes em
elementos concretos.

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

TOMAK –
Prosperidade
através da
Agricultura (Timor‐
Leste)

Governo da
Austrália

O TOMAK é o principal programa da
Austrália para o desenvolvimento rural em
Timor‐Leste, dando continuidade aos
programas anteriores que criaram um
envolvimento profundo com comunidades
rurais. O programa está atualmente a
funcionar em 66 sucos, espalhados por 3
municípios (Baucau, Bobonaro e Viqueque),
com os objetivos principais de melhorar a
segurança alimentar e a nutrição dos
agregados.

Continuar a prestar apoio ao
MAP nas áreas seguintes:
(i) Reforço dos serviços de
extensão (formação e
materiais de extensão)
relativamente ao alargamento
de programas de extensão no
terreno respeitantes a arroz
vermelho, amendoim, feijão
mungo e cebolas/chalotas; (ii)
Reforço das campanhas de
vacinação Newcastle.

1.575

2.880

2.466

977

0

0

Aumento da
resiliência da linha
costeira de Timor‐
Leste para
proteger
comunidades locais

Fundo Global para o
Ambiente

O objetivo é reforçar a resiliência de
comunidades costeiras através da
introdução de abordagens à proteção
costeira com base na natureza.

O projeto continuará a apoiar
o quadro político e a
capacidade institucional com
vista a uma gestão costeira
resiliente ao clima, incluindo o
Plano de Adaptação e Gestão
Costeiras e um roteiro
quinquenal (2020 a 2025) de

331

2.587

1.600

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao MAP

Doadores

Descrição dos Projetos

e os seus modos de
vida (00097253)

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

implementação; intervenções
para apoiar a diversificação de
modos de vida.

Projeto de Gestão
Sustentável de
Recursos Naturais
assente nas
Comunidades –
Fase II

Agência de
Cooperação
Internacional do
Japão

A avaliação mais recente revelou que Timor‐
Leste perdeu cerca de 13.000 ha de floresta
entre 2003 e 2012. No mesmo período,
cerca de 171.000 ha de floresta densa
passaram a estar classificados como sendo
de floresta esparsa. Esta avaliação indica que
em 2012 aproximadamente 59% de todo o
país (cerca de 869.000 ha) estavam cobertos
por floresta.

Não foram fornecidas
informações

596

1.133

1.077

0

0

0

Projeto de
Melhoria dos
Rendimentos dos
Agricultores
através do Reforço
da Produção
Doméstica de Arroz
em Timor‐Leste

Agência de
Cooperação
Internacional do
Japão

O projeto visa melhorar: 1) a gestão da
irrigação; 2) a produtividade do arroz; 3) o
acesso dos agricultores aos mercados; 4) a
gestão de armazéns do MCIA

Não foram fornecidas
informações

555

911

906

306

0

0

Projeto HATUTAN
(Hahán ne’ebé Atu
fó Tulun ho
Nutrisaun no
Edukasaun)

Governo dos EUA

Programa HATUTAN de Educação e
Nutrição: O Programa Internacional
McGovern‐Dole de Educação e Nutrição
Infantil, financiado pelo Departamento de
Agricultura dos EUA, é um programa
quinquenal que visa melhorar a literacia,
aprendizagem, saúde e nutrição de crianças
e adultos em Timor‐Leste.

Apoio de assistência técnica a
grupos de agricultores em
áreas de captação de 175
escolas primárias (incidindo
em escolas rurais e remotas)
em Ainaro, Ermera, Liquiçá e
Manatuto.

327

404

552

544

429

276
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Título dos
Projetos de
apoio ao MAP

Apoio ao Ministério em
2020

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
10

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

0

241

0

0

0

62

187

240

0

0

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Monitorização e
Avaliação do
Avansa da USAID

Agência dos EUA
para o
Desenvolvimento
Internacional

A finalidade da M&A do Avansa é ajudar
com a monitorização do projeto Avansa
Agrikultura, ao mesmo tempo que se
conduzem avaliações ao projeto DAC. Estes
esforços irão informar a gestão de projetos e
orientar o desenvolvimento de atividades
futuras.

Política de
Segurança,
Impacto,
Resiliência,
Sustentabilidade e
Transformação
(FIRST)
relativamente a
Alimentos e
Nutrição

União Europeia

A FIRST é um programa de parceria global
entre a FAO e a UE com o objetivo de
fortalecer o ambiente propício para
segurança a nível de alimentos e nutrição e
para agricultura sustentável (SANAS) em
países e organizações regionais
selecionados, através de assistência política.

Quinta de Portugal
‐ Manutenção

Camões ‐ Instituto
da Cooperação e da
Língua

Contribuição para a melhoria da segurança
alimentar através do estímulo da
diversificação na produção de colheitas
comerciais e de melhores práticas agrícolas.

Não foram fornecidas
informações

0

70

68

68

68

0

Entidade
supervisora do
Projeto de

Banco Mundial

Melhoria da produtividade agrícola e dos
rendimentos de pequenos proprietários de
forma sustentável, através de: (i)

Supervisão da implementação
do Projeto de Melhoria da

56

27

27

0

0

0

As intervenções incidem em
dois fins: 1. Planos de recolha
de dados relacionados com o
Avansa Agrikultura. O Avansa
Agrikultura e a USAID /
Gabinete de Crescimento
Económico de Timor‐Leste
planeiam a recolha de dados
sobre o projeto Alimentar o
Futuro (identificando
consequências de interesse e
contribuindo para o desenho
da recolha de dados).
A FAO tenciona continuar o
seu apoio à coordenação
ministerial no que se refere a
segurança alimentar e nutrição
(SAN), com incidência especial
na finalização do estatuto da
KONSSANTIL e no
desenvolvimento de um Plano
de Ação Nacional Coordenado
para o ODE2/SAN.
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Título dos
Projetos de
apoio ao MAP

Doadores

Melhoria da
Produtividade da
Agricultura
Sustentável
(PMPAS)
TOTAL

Descrição dos Projetos

planeamento participativo; (ii)
desenvolvimento de organização de
agricultores com fins comerciais.

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

6.015

14.403

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Produtividade da Agricultura
Sustentável (PMPAS)

18.942

11.132

9.226

276

4.1.5 Instituições não especificadas da RDTL
Esta secção foi criada para englobar projetos que trabalham com o Governo, mas que por norma são flexíveis no que toca aos seus beneficiários.
Estão assim incluídos muitos programas de voluntários com uma série rotativa de beneficiários.
Título dos
Projetos de
apoio a
instituições da
RDTL não
especificadas

Em milhares de dólares

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2020

Previsto
para
2021

Previsto
para
2022

Previsto
para
2023

Doadores

Descrição dos Projetos

Programa de
Cooperação de
Recursos Humanos

República Popular
da China

Com vista a ajudar Timor‐Leste a
desenvolver ações práticas e a melhorar as
suas competências para o desenvolvimento,
os Governos da China e de Timor‐Leste
começaram a cooperar no desenvolvimento
de recursos humanos em Timor‐Leste

Não foram fornecidas
informações

0

3.000

4.000

4.000

0

0

Parceria para o
Desenvolvimento
Humano entre a
Austrália e Timor‐
Leste

Governo da
Austrália

A PDH é um investimento quinquenal que
visa ajudar o Governo de Timor‐Leste a
concretizar ODSs alvo, com especial
incidência na melhoria dos resultados de
desenvolvimento humano.

Trabalha com várias
instituições governamentais
nos setores de género,
deficiência, nutrição e
proteção social.

1.975

3.080

3.289

1.601

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio a
instituições da
RDTL não
especificadas

Em milhares de dólares

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2020

Previsto
para
2021

Previsto
para
2022

Previsto
para
2023

Doadores

Descrição dos Projetos

Voluntários de
Cooperação
Internacional do
Japão (JOCV)

Agência de
Cooperação
Internacional do
Japão

O Programa de Voluntários de Cooperação
Internacional do Japão visa o
desenvolvimento socioeconómico do país
recipiente, sobretudo ao nível das bases.

Não foram fornecidas
informações

0

1.165

1.341

0

0

0

SRH integrados

Fundo de População
das Nações Unidas

Apoiar instituições governamentais e
organizações não‐governamentais
relevantes na implementação do plano de
ação anual sobre VBG

Não foram fornecidas
informações

118

808

808

0

0

0

Ecossistema de
Inovação para
Jovens
Empreendedores
(111068)

Programa das
Nações Unidas para
o Desenvolvimento

Não foram fornecidas informações

Em 2020 o projeto continuará
a prestar apoio nas seguintes
áreas:
Incubação de negócios sociais,
acompanhamento de mentor a
nível empresarial, campo para
lançamento de ideias,
impressão de protótipos em
3D, codificação e desenho de
inovações em 3D, competição
entre laboratórios de jovens e
apoio aos jovens a nível de
ações de formação pré‐
estágio.

101

73

150

0

0

0

Fundo do Chefe de
Missão

Nova Zelândia

A finalidade do Fundo do Chefe de Missão é
apoiar as metas estratégicas do Programa de
Assistência da Nova Zelândia.

Apoio financeiro até 20.000
dólares para ONGs locais
elegíveis que implementem
programas com foco na defesa
de questões relacionadas cm

51

0

128

0

0

0
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Em milhares de dólares

Título dos
Projetos de
apoio a
instituições da
RDTL não
especificadas

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2020

Previsto
para
2021

Previsto
para
2022

Previsto
para
2023

122

0

57

57

57

34

2.367

8.127

9.773

5.658

57

34

menores, género, pessoas com
deficiência, alterações
climáticas, ambiente, gestão
de resíduos e direitos
humanos.
Programa
Orçamental N.º 3
TL/PALOP‐
TL/FED/2019/3803
27

União Europeia

1) Reforço da capacidade de gestão
institucional dos PALOPs‐TL, por via da
consolidação da cooperação regional; 2)
Consolidação da estrutura de informações,
comunicação e gestão de visibilidade do
programa

Não foram fornecidas
informações

TOTAL

4.1.6 Ministério da Reforma Legislativa e Parlamentar
O Ministério da Reforma Legislativa e Parlamentar é uma instituição relativamente recente, porém terá um papel essencial na ligação com o
futuro Convénio com a Corporação dos Desafios do Milénio. O MERLAP trabalhará com o MCC para determinar a área de foco do investimento.
Título dos
Projetos de
apoio ao
MRLP
Fundo de
Desenvol‐
vimento do
Convénio para
o Desenvol‐

Doadores

Descrição dos Projetos

Corporação
dos Desafios
do Milénio
(CDM)

Será fundada uma secretaria do CDM, a qual será
colocada no MERLAP para determinar o futuro
Convénio sobre o CDM em Timor‐Leste.

Apoio ao Ministério em
2020
Não foram fornecidas
informações
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Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019
0

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
7.380

0

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio ao
MRLP

Doadores

Descrição dos Projetos

Governo do
Japão e
UNICEF

O programa de comunicação mobiliza o compromisso
para com a concretização dos direitos de crianças e
mulheres e para com os objetivos de
desenvolvimento internacional, por via da defesa de
políticas, programas e serviços centrados nas
crianças, assim como dos recursos necessários para a
concretização destes objetivos.

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Apoio ao Ministério em
2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Não foram fornecidas
informações

139

217

374

0

0

0

139

217

7.754

0

0

0

Previsto
para
2023

vimento e
Facilitação da
Implemen‐
tação de um
Convénio sobre
os Desafios do
Milénio
Programa de
Comunicação e
de Meios de
Comunicação
Social

TOTAL

4.1.7 Ministério da Administração Estatal
O Ministério da Administração Estatal representa 3,9% de toda a despesa proposta para 2020. Esta despesa será realizada ao abrigo de um dos
programas de parceria mais antigos em Timor‐Leste: o programa PNDS financiado pela Austrália.
Título dos
Projetos de
apoio ao
MAE
Programa de
Apoio ao
Programa
Nacional de
Desenvolvimen
to de Sucos em

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Governo da
Austrália

O PNDS é um programa de
desenvolvimento comunitário a nível
nacional do Governo de Timor‐Leste. Com
um custo de 300 milhões de dólares ao
longo de oito anos a partir de 2014,
contribui para o desenvolvimento rural ao

Trabalhar de perto com o MAE para apoiar
a implementação do PNDS e ajudar as
autoridades municipais a liderar o
desenvolvimento local e a prestação de
serviços públicos. Trabalhar com o MOP a
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Concreto
em 2019
até à
data
2.360

Previsto
para
2019
4.804

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
6.391

3.606

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio ao
MAE

Doadores

Timor‐Leste
(PA‐PNDS)

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

financiar o ‘elo perdido’ dos serviços –
infraestruturas básicas a nível de sucos – e
ao providenciar empregos e formação.

nível das operações e manutenção de água
em zonas rurais.

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Assistência
Eleitoral para
Construção
Nacional
Regionalizada
(LEARN)
(93727)

Governo do
Japão com
PNUD

O foco principal do projeto consiste em
apoiar a consolidação da democracia, com
incidência na educação cívica e no apoio
eleitoral em Timor‐Leste de 2015 a 2018,
levando em conta o apoio às eleições nos
sucos em 2015.

O projeto continua a apoiar os órgãos de
administração eleitoral (CNE e STAE) no
que se refere a recenseamento de
eleitores, estratégia de educação cívica /
de eleitores e outra assistência técnica de
assessoria. A capacitação de mulheres e
jovens do sexo feminino em partidos
políticos será outra área de foco.

0

250

175

0

0

0

" Aumento da
responsa‐
bilização do
setor público
através do
reforço
institucional a
nível de
combate à
corrupção e de
descentra‐
lização
(00100646)"

Agência de
Cooperação
Internacional
da Coreia
com PNUD

O projeto “Apoio à Descentralização da
Administração Pública através da
Prestação Efetiva de Serviços Públicos a
Nível Municipal” estabelecerá um quadro
de vários agentes e vários intervenientes
para a criação de capacidades nos
municípios selecionados, de modo a
implementar um programa municipal.

Durante os primeiros meses de 2020 o
projeto continuará a reforçar a capacidade
dos municípios de Bobonaro e Baucau e a
finalizar a construção de dois sistemas
hídricos. Será implementada monitorização
e capacitação nos municípios. O projeto
terminará a 30 de março.

0

309

207

0

0

0

2.360

5.363

6.773

3.606

0

0

TOTAL
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4.1.8 Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
Está previsto que o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão receba 6,8 milhões de dólares, o que representa 3,7% de todos os desembolsos
planeados. Duas das maiores áreas de apoio prendem‐se com a redução da incidência de Violência com Base no Género, totalizando 3,5 milhões
em 2020.
Título dos
Projetos de
apoio ao
MSSI

Concreto
em 2019
até à
data
2.394

3.883

2.400

2.400

0

0

Em 2020 a KOICA prestará a assistência
seguinte à SSE e aos ministérios
relevantes: Reciclagem de resíduos de
plástico, criação dos recicladores e dos
pontos de recolha, alteração da
lei/política em favor de um ambiente
neutro a nível de plástico, atividades de
DRR e capacitação de agentes
governamentais relativamente a
adaptações às alterações climáticas.

0

1.000

1.400

600

0

0

Não foram fornecidas informações

41

141

1.141

0

0

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Programa de Fim
da Violência
contra as
Mulheres

Governo da
Austrália

O programa Nabilan para pôr Fim à
Violência contra as Mulheres visa ajudar o
Governo e o povo timorense a reduzir a
violência e a melhorar o bem‐estar de
mulheres e crianças afetadas por violência.

O programa trabalhará de perto com o
MSSI e com outras autoridades
relevantes a fim de apoiar a capacidade
do GTL para planear, coordenar e
monitorizar assistência a mulheres e
crianças afetadas por violência. A
atividade providenciará verbas e apoio
a organizações da sociedade civil que
prestem serviços de apoio a mulheres e
crianças vítimas de violência.

Fortalecimento
da Resiliência
contra
Alterações
Climáticas e
Desastres
Naturais em
Timor‐Leste

Agência de
Cooperação
Internacional
da Coreia

O projeto visa reforçar a resiliência
ambiental e a capacidade de resposta a
alterações climáticas e a desastres naturais
por parte de Timor‐Leste, em prol de um
futuro mais estável.

Plano de Ação
Nacional sobre
VBG

Fundo de
População
das Nações
Unidas

Apoiar instituições governamentais e
organizações não‐governamentais
relevantes na implementação do plano de
ação anual sobre VBG
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Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Título dos
Projetos de
apoio ao
MSSI

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

0

456

0

0

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Reforço de
capacidades
nacionais
específicas para
melhorar o
processo de
tomada de
decisões e
transformar as
obrigações
ambientais
globais em
prioridades de
desenvolvimento
nacional
(108967)

Fundo Global
para o
Ambiente

Reforço de capacidades nacionais
específicas para melhorar o processo de
tomada de decisões e transformar as
obrigações ambientais globais em
prioridades de desenvolvimento nacional

Mais especificamente, este projeto irá
dar resposta a prioridades específicas
de capacitação transversal identificadas
na Autoavaliação da Capacidade
Nacional (AACN), de modo a permitir a
Timor‐Leste ter uma participação mais
efetiva.

Projeto de
Melhoria dos
Rendimentos dos
Agricultores
através do
Reforço da
Produção
Doméstica de
Arroz em Timor‐
Leste

Agência de
Cooperação
Internacional
do Japão

O projeto visa melhorar: 1) a gestão da
irrigação; 2) a produtividade do arroz; 3) o
acesso dos agricultores aos mercados; 4) a
gestão de armazéns do MCIA

Não foram fornecidas informações

185

304

302

102

0

0

ACTION/Portugal
(Fase II) –
Reforço dos
Sistemas de

Portugal

O trabalho a ser desenvolvido nesta nova
fase do projeto ACTION/Portugal assentará
no quadro do Projeto Estratégico para a
implementação da Lei sobre Segurança

Não foram fornecidas informações

24

234

253

252

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao
MSSI

Doadores

Proteção Social
em Timor‐Leste

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Social e estará alinhado de perto com a
intervenção do Governo de Portugal,
contribuindo para o alargamento das
medidas não‐contributivas de proteção
social e para o apoio à criação de uma
fiscalização interministerial

Fortalecimento
da Capacidade
Institucional para
a Gestão e
Redução dos
Riscos de
Desastres em
Timor‐Leste
(DR.0010)

Gabinete de
Assistência
Externa
relativa a
Desastres

O projeto visa garantir que populações
timorenses vulneráveis e em risco
beneficiam de melhor programação
DRR/DRM e de desenvolvimentos políticos a
nível municipal e nacional.

Não foram fornecidas informações

237

675

225

0

0

0

Assistência de
Coordenação a
Projetos
(transversal)

Fundo de
População
das Nações
Unidas

A Assistência de Coordenação a Projetos
(ACP) é o segmento do programa nacional
da UNFPA para TL que aprovou atividades
com relevância direta para o programa
como um todo, mas que não podem ser
atribuídas a uma consequência específica do
quadro de resultados do plano estratégico
de desenvolvimento.

Não foram fornecidas informações

11

90

90

0

0

0

(Autonomização
em prol da
Mudança –
Redução da
violência e
discriminação

ONU
Mulheres

O projeto Autonomização em prol da
Mudança é um projeto conjunto com as
Nações Unidas em Timor‐Leste que visa
concretizar os direitos das pessoas com
deficiência a viverem livres de discriminação
e violência, bem como caminhar rumo à

Trabalho através de organizações da
sociedade civil que defendem serviços
acessíveis para sobreviventes de
violência com base no género e a
ratificação da Convenção sobre os
Direitos de Pessoas com Deficiência

7

64

65

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao
MSSI

Doadores

contra mulheres
e raparigas com
deficiência em
Timor‐Leste)

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

igualdade de direitos por parte de mulheres
e raparigas.

(ONU Mulheres e Unidade do Assessor
de Direitos Humanos da ONU)

TOTAL

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

2.900

6.390

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

6.331

3.353

0

Previsto
para
2023

0

4.1.9 Ministério das Finanças
Está previsto que o programa de apoio direto ao orçamento financiado pela UE para o Ministério das Finanças (parceria para melhorar a
prestação de serviços através do reforço da gestão e da fiscalização das Finanças Públicas) continue em 2020, com uma despesa de 3,9 milhões
de dólares na modalidade de assistência preferida pelo Governo de Timor‐Leste.
Título dos
Projetos de
apoio ao MF

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Parceria para
melhorar a
prestação de
serviços através
de uma melhor
Gestão e
Fiscalização das
Finanças
Públicas (GFFP)

União
Europeia

O objetivo específico é fortalecer o
planeamento, gestão, auditoria,
monitorização, responsabilização e
fiscalização no uso das finanças públicas, em
prol de uma melhor prestação de serviços
públicos.

O apoio direto ao orçamento é
canalizado para o Orçamento do Estado
e vai apoiar a concretização de
objetivos das reformas de GFP. O
pagamento de tranches fixas e variáveis
em 2020 só terá lugar caso se
verifiquem determinadas condições de
elegibilidade.

Inclusão Social

Governo do
Japão e
UNICEF

O programa de Inclusão Social contribuirá
para a defesa efetiva de uma melhor política

Não foram fornecidas informações
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Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
4.369

Previsto
para
2023

8.367

3.864

3.864

0

0

719

427

889

0

0

0

Título dos
Projetos de
apoio ao MF

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

social que permita o desenvolvimento das
crianças em Timor‐Leste.
Dinâmicas
Populacionais
(Dados para o
Desenvolviment
o)

Fundo de
População
das Nações
Unidas

A UNFPA irá trabalhar com a Direção‐Geral
de Estatística no apoio ao planeamento,
implementação, captura de dados, análise,
publicação e disseminação do Censo
Populacional e Habitacional de 2015.

Não foram fornecidas informações

208

668

656

0

0

0

AT 94950TIM:
Desenvol‐
vimento de
política e
planeamento
relativamente a
investimentos
públicos,
Subprojeto 1

Banco
Asiático de
Desenvol‐
vimento

Este subprojeto de assistência técnica irá
apoiar vários projetos em curso nos
subsetores dos transportes, água e serviços
urbanos, bem como projetos futuros nos
subsetores da educação, energia,
transportes, água e serviços urbanos

Formação em diretivas sobre o estudo
de viabilidade: Provisão de formação à
Linha Ministerial sobre o esboço de
diretivas de EV desenvolvidas pelo SGP
assim que a implementação do projeto‐
piloto do EV seja concluída.

330

500

482

0

0

0

AT:9704: Apoio à
concretização do
Plano
Estratégico de
Desenvol‐
vimento para
2030 e dos ODSs

Banco
Asiático de
Desenvol‐
vimento

Esta assistência técnica em pequena escala
foi aproada em dezembro de 2018 para
ajudar o Governo de Timor‐Leste a reforçar
o seu planeamento de desenvolvimento e a
melhorar as ligações entre planeamento e
orçamentação.

O projeto pode apoiar a criação da
nova unidade de planeamento no MF,
através da provisão de um assessor de
planeamento.

0

113

113

0

0

0

Análise da
despesa pública
de Timor‐Leste:

Banco
Mundial

Esta atividade engloba a produção da uma
Análise da Despesa Pública (ADP) com o
intuito de informar as decisões
governamentais relativamente à priorização
estratégica e à alocação de recursos nos

A atividade engloba ainda a capacitação
do Ministério das Finanças para
conduzir análises da despesa pública e
para melhorar a capacidade dos
funcionários de modo a permitir o

9

27

27

27

0

0

51

Título dos
Projetos de
apoio ao MF

Doadores

Educação e
Saúde (P170252)

Melhoria da
qualidade da
despesa pública
em Timor‐Leste
(P166690)

Banco
Mundial

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

setores da Educação e da Saúde (no
contexto da preparação do orçamento de
estado), com vista a melhorar a prestação de
serviços.

planeamento e a análise crítica de
orçamentos.

Esta atividade apoia um conjunto de
elementos que coletivamente irão ajudar a
melhor os resultados fiscais, incidindo na
efetividade da despesa pública e na
sustentabilidade fiscal. A descrição na nota
conceptual contém mais detalhes sobre esta
atividade.

Esta atividade deverá produzir um
relatório detalhado, um conjunto de
diapositivos e materiais analíticos
detalhando a análise setorial do
desempenho e despesa públicos numa
área funcional vital da política
governamental. Prevê‐se que o
programa resulte de um exercício de
colaboração entre o Banco Mundial e o
Ministério das Finanças.

TOTAL

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

93

62

15

0

0

0

5.728

10.163

6.046

3.891

0

0

4.1.10 Ministério do Interior
O Ministério do Interior continuará a beneficiar de apoio significativo por parte dos doadores num valor total de 3,9 milhões de dólares, com
destaque para o programa PDPTL do Governo da Austrália.
Título dos
Projetos de
apoio ao MI
Programa de
Desenvolvimento

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Governo da
Austrália

Através do Programa de Desenvolvimento da
Polícia de Timor‐Leste a Polícia Federal da
Austrália está a ajudar a melhorar as

O foco para o programa entre 2018
e 2022 será: 1. Formação em
liderança e gestão executivas; 2.
Um modelo de formação distrital

52

Concreto
em 2019
até à
data
3.503

Previsto
para
2019
7.589

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
3.942

3.771

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio ao MI

Doadores

da Polícia de Timor‐
Leste (PDPTL)

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

qualificações policiais e os níveis de ensino no
seio da Polícia Nacional de Timor‐Leste (PNTL).

sustentável, incluindo
infraestruturas;
3. O estabelecimento de uma
Unidade de TNC na PNTL; 4.
Continuidade a nível de formação
em investigação e informações.

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

98224 ‐ Melhoria
da liderança e da
participação das
mulheres na
construção estatal
e no
desenvolvimento
em Timor‐Leste

Governo do
Japão

Quinze anos após o Referendo sobre a
Independência em Timor‐Leste, a Agenda de
Mulheres. Paz e Segurança (MPS) continua a
ser um quadro valioso para examinar e
abordar questões essenciais relacionadas com
a marginalização e a desigualdade que
subsistem na jovem nação.

Apoio ao reforço da capacidade de
elementos do MI e de instituições
relacionadas (PNTL, F‐FDTL na
implementação e avaliação de PAN
sobre a RCSNU 1325. Isto inclui o
reforço da capacidade das
instituições governamentais (PNTL
& F‐FDTL) em uniformização de
género.

295

620

230

0

0

0

Programa de
cooperação da
polícia técnica –
Programa global

Portugal

Cooperação da polícia técnica

Não foram fornecidas informações

0

217

209

137

0

0

Fortalecimento da
Capacidade
Institucional para a
Gestão e Redução
dos Riscos de
Desastres em TL
TOTAL

OIM, com
fundos dos
EUA

O projeto visa garantir que populações
timorenses vulneráveis e em risco beneficiam
de melhor programação DRR/DRM e de
desenvolvimentos políticos a nível municipal.

Não foram fornecidas informações

79

225

75

0

0

0

3.876

8.650

4.456

3.908

0

0
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4.1.11 Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
Está previsto que o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura receba 4,1 milhões de dólares de apoio de doadores em 2020. A redução
considerável no apoio entre 2019 e 2020 resulta da conclusão do projeto da JICA relativo à Construção de Novos Edifícios para a Faculdade de
Engenharia, Ciências e Tecnologia da UNTL.
Título dos
Projetos de
apoio ao
MESCC

Apoio ao Ministério em
2020

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

1.517

1.478

1.478

1.478

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Ensino superior em
Portugal

Portugal

Apoia alunos timorenses a frequentar
instituições de ensino superior em Portugal
sob o regime de acesso especial.

Não foram fornecidas
informações

Projeto de
Capacitação da
Faculdade de
Engenharia, UNTL
(Fase II)

Agência de
Cooperação
Internacional do
Japão

O projeto visa melhorar a gestão da
investigação e do corpo docente na
Faculdade de Engenharia da UNTL, em
cooperação com universidades japonesas.

Não foram fornecidas
informações

190

1.093

1.102

395

0

0

Formação contínua
de professores

Camões ‐ Instituto
da Cooperação e da
Língua

Não foram fornecidas
informações

0

269

673

673

673

0

Bolsas de estudo
de curta duração

Programa de
Assistência da Nova
Zelândia, Ministério
dos Negócios
Estrangeiros e
Comércio

Apoiar o setor da formação académica e
vocacional de professores e profissionais do
sistema de ensino, contribuindo para o
reforço das qualificações técnico‐científicas,
didático‐pedagógicas, linguísticas e
comunicacionais dos professores de língua
portuguesa.
Até 20 bolsas de estudo de curta duração
disponíveis por ano na Nova Zelândia

Até bolsas de estudo de curta
duração, indo desde cursos de
1 semana até cursos com nível
de certificado de uma duração
máxima de 1 ano.

0

0

501

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao
MESCC

Apoio ao Ministério em
2020

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

270

328

328

328

0

Doadores

Descrição dos Projetos

Formação na UNTL
em língua
portuguesa: Centro
de Língua
Portuguesa,
Faculdade de Artes
e Humanidades,
Departamento de
Língua Portuguesa

Camões ‐ Instituto
da Cooperação e da
Língua

Contribuição para a melhoria da qualidade
do ensino superior em Timor‐Leste por via
do reforço das qualificações técnico‐
científicas, didático‐pedagógicas, linguísticas
e comunicacionais dos alunos de língua
portuguesa (futuros professores do sistema
de ensino).

Não foram fornecidas
informações

Projeto para a
construção de
novos edifícios da
Faculdade de
Engenharia, Ciência
e Tecnologia da
UNTL

Agência de
Cooperação
Internacional do
Japão

Construir edifícios da Faculdade de
Engenharia, Ciência e Tecnologia, em Hera.

Não foram fornecidas
informações

291

7.629

15

0

0

0

Rede de ensino –
Ensino superior

Camões ‐ Instituto
da Cooperação e da
Língua

Leitores – Professores – Centros de Língua
Portuguesa – Atividades de Ensino (Leitores,
Professores, CLP) – Atividades de Pesquisa

Não foram fornecidas
informações

0

8

8

8

0

0

481

10.787

4.105

2.883

2.479

0

TOTAL

55

4.1.12 Gabinete do Primeiro‐Ministro
O Gabinete do Primeiro‐Ministro continuará a receber apoio significativo do Programa de Governação para o Desenvolvimento.
Título dos
Projetos de
apoio ao
GPM
Governação
para o
Desenvol‐
vimento (GfD)

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao GPM em 2020

Governo da
Austrália

O Programa de Governação para o
Desenvolvimento (GfD) apoia o Governo de
Timor‐Leste na implementação de reformas de
gestão das finanças públicas, reformas da
administração pública e reformas económicas,
incluindo melhorias para desenvolver o setor
privado.

Continuar a apoiar os esforços de
reforma de gestão das finanças
públicas do Governo de Timor‐
Leste, sobretudo através do apoio
ao alargamento em curso do
Roteiro de Reforma Orçamental

TOTAL

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
2.406

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

4.169

4.002

2.005

0

0

2.406

4.169

4.002

2.005

0

0

4.1.13 Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria receberá apoio de três instituições doadoras em 2020. O montante mais significativo virá do
projeto Turismo para Todos, da USAID, que irá despender 3,6 milhões de dólares no próximo ano.
Título dos Projetos de
apoio ao MTCI

Doadores

Descrição dos Projetos

Projeto Turismo para Todos
da USAID

USAID

O projeto incidirá nos dois objetivos
principais para concretizar esta visão. O
primeiro objetivo é garantir que todas as
instituições, políticas e leis estão
estabelecidas para implementar
plenamente a política nacional de turismo
lançada em 2017. O segundo objetivo é
promover investimentos sustentáveis no
turismo por parte do setor privado, bem
como a participação de comunidades

Apoio ao Ministério
em 2020
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Concreto
em 2019
até à
data
1.498

Previsto
para
2019
1.554

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
3.600

0

0

Previsto
para
2023
10.397

Título dos Projetos de
apoio ao MTCI

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério
em 2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

timorenses e de ONGs e associações locais
e internacionais, criando modelos
reproduzíveis de sustentabilidade e
melhores práticas.
98220 ‐ CORE – Emancipação
Económica das Mulheres

ONU Mulheres

Não foram fornecidas informações

Prestar assistência técnica
a ministérios relevantes
para integrarem questões
de género e para
reforçarem oportunidades
de emancipação
económica no setor do
turismo e no setor privado.
Isto incluirá apoio a
empresárias, tecelãs e
jovens do sexo feminino. A
ONU Mulheres não fará
transferências diretas.

0

0

100

0

0

0

Prestação de conhecimentos
técnicos para o
desenvolvimento de um
sistema eficiente e efetivo de
gestão da cadeia de
fornecimentos para o
governo (atividade de
categoria 9)

Programa
Alimentar
Mundial

Não foram fornecidas informações

Prestar conhecimentos
técnicos a entidades
governamentais, incluindo
entre outras o Centro
Nacional de Logística e o
SAMES, relativamente à
gestão da cadeia de
fornecimentos e a logística,
incluindo formação e apoio
em aprovisionamento.

19

52

29

0

0

0

1.518

1.606

3.729

0

0

10.397

TOTAL

57

4.1.14 Comissão da Função Pública
Em 2020 a Comissão da Função Públicas continuará a beneficiar do Programa da Austrália de Governação ao Desenvolvimento.
Título dos
Projetos de
apoio à CFP
Governação
para o
Desenvol‐
vimento (GfD)
(acordo 69910)

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio à CFP em 2020

Governo da
Austrália

O Programa de Governação para o
Desenvolvimento (GfD) apoia o Governo de
Timor‐Leste na implementação de reformas de
gestão das finanças públicas, reformas da
administração pública e reformas económicas.

Continuar a apoiar os esforços de
reforma de gestão das finanças
públicas do Governo de Timor‐
Leste, sobretudo através do apoio
ao alargamento em curso do
Roteiro de Reforma Orçamental

TOTAL

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
1.031

Previsto
para
2023

1.787

1.715

859

0

0

1.031

1.787

1.715

859

0

0

4.1.15 Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego
Está previsto que a SEPFOPE receba apoio de dois programas de doadores em 2020, no valor total de 1,6 milhões de dólares.
Título dos
Projetos de
apoio à
SEPFOPE
Construção da paz
através de melhor
empregabilidade
e de
oportunidades de
geração de
rendimentos para
grupos
populacionais
marginalizados

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio à Secretaria em 2020

Cooperação
Alemã

Capacitação dos jovens em zonas rurais
selecionadas para conseguirem
reconhecer e aceder a oportunidades
de geração de rendimentos nas suas
zonas. O projeto visa melhorar as
competências destes jovens para
poderem vir a ser bons empregados.

Em 2020 o projeto incidirá sobretudo na
consolidação do seu trabalho e da
documentação. Mais especificamente, é
esperado que os sistemas de
aconselhamento de carreiras da SEFOPE e
das escolas sejam estabelecidos de forma
sustentável, passando as escolas a ser
capazes de assegurar competências de
desenvolvimento de gestão de carreiras aos
seus alunos.
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Concreto
em 2019
até à
data
880

Previsto
para
2019
1.546

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
1.128

0

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio à
SEPFOPE

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio à Secretaria em 2020

Governo da
Austrália

Esta atividade tem três componentes
principais: 1) Programa de
Desenvolvimento de Qualificações
(PDQ); 2) Programa de Língua Inglesa,
visando melhorar a qualidade do ensino
do inglês em escolas e universidades
em Timor‐Leste; 3) Bolsas de estudo de
desenvolvimento australianas.

O Governo da Austrália está a prestar apoio
para (até ao final de junho de 2020):
‐ Melhorar a capacidade dos funcionários da
unidade de envio de mão‐de‐obra para gerir
os programas australianos de mobilidade
laboral (SWP & PLS).
‐ Reforçar os prestadores de formação da
TVET para prestar os cursos de formação
acreditados relevantes para os programas
australianos de mobilidade laboral e para os
mercados de trabalho locais.

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

395

789

446

0

0

0

1.275

2.334

1.574

0

0

0

em Timor‐Leste
(2014.2284.9)
Programa de
Desenvolvimento
da Mão‐de‐Obra

TOTAL

4.1.16 Ministério da Justiça
O Ministério da Justiça receberá apoio de três organizações doadoras, no total de 1,3 milhões de dólares. Isto representa apenas 0,7% de todo o
financiamento previsto para 2020.
Título dos
Projetos de apoio
ao MJ
Programa de
Proteção de Menores

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Governo do
Japão e
UNICEF

A estratégia do Programa de
Proteção de Menores visa
fortalecer e melhorar

Não foram fornecidas informações

59

Concreto
em 2019
até à
data
716

Previsto
para
2019
1.235

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
1.212

0

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de apoio
ao MJ

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

gradualmente o ambiente de
proteção de menores em
Timor‐Leste, por via do
estabelecimento de dois
sistemas fundamentais para
menores: o sistema de
assistência social a menores e
famílias e o sistema de justiça
para menores.
Parceria UE / Timor‐
Leste para a Melhoria
da Prestação de
Serviços através da
Supervisão das
Finanças Públicas

Camões, com
fundos da UE

Melhorar o desenvolvimento
sustentável em Timor‐Leste
através de uma prestação de
serviços públicos mais efetiva,
abrangente, transparente,
responsável e virada para os
cidadãos, em linha com o Plano
Estratégico de
Desenvolvimento para 2011 a
2030.

Não foram fornecidas informações

0

41

41

41

0

0

Emancipação pela
mudança – Redução
da violência e da
discriminação contra
mulheres e crianças
com deficiência em
Timor‐Leste

ONU Mulheres

O projeto Emancipação pela
Mudança é um projeto
conjunto das Nações Unidas em
Timor‐Leste, que visa melhorar
os direitos das pessoas com
deficiência, para que possam
viver sem discriminação e
violência. Pretende igualmente
avançar na direção da
igualdade de direitos para
mulheres e raparigas com

Não foram fornecidas informações

7

64

14

0

0

0

60

Título dos
Projetos de apoio
ao MJ

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em 2020

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

724

1.341

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

deficiência, as quais enfrentam
várias formas de discriminação.
O projeto está a estudar
parcerias com Organizações de
Pessoas com Deficiência
(OPDs), o Governo e a
sociedade civil, de modo a
reduzir atitudes prejudiciais que
perpetuam a tolerância da
discriminação com base no
género contra pessoas com
deficiência.
TOTAL

1.266

41

0

0

4.1.17 Ministério dos Transportes e Comunicações
Está previsto que o Ministério dos Transportes e Comunicações receba 1,3 milhões de dólares em 2020, provenientes de duas instituições
doadoras. É importante notar que, à data de elaboração do presente relatório, a Cooperação Alemã acordou cofinanciar uma segunda
embarcação de transporte marítimo. Todavia os detalhes financeiros ainda não estão disponíveis, pelo que esta embarcação não é incluída na
tabela seguinte.
Título dos
Projetos de
apoio ao
MTC
Seguimento da
assessoria e
formação às
indústrias

Doadores

Descrição dos Projetos

Cooperação
Alemã

Apoio às indústrias marítimas de Timor‐Leste. O
objetivo deste projeto é garantir que o setor marítimo
timorense opera cada vez mais de acordo com os

Apoio ao Ministério em
2020
Em 2020 iremos redigir o
quadro regulador marítimo,
implementar o plano de
trabalho de formação marítima
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Concreto
em 2019
até à
data
274

Previsto
para
2019
1.231

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
1.187

1.161

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio ao
MTC

Doadores

relacionadas
com o mar em
Timor‐Leste
(ATMI II)
AT: 9702
Levantamento
preparatório
com vista ao
Projeto para
Melhoria do
Aeroporto de
Díli

Banco
Asiático de
Desenvol‐
vimento

Descrição dos Projetos

Apoio ao Ministério em
2020

padrões institucionais numa perspetiva jurídica,
institucional e de recursos humanos.

e acompanhar agentes com
funções relacionadas com o mar
no cumprimento das suas
descrições de cargos.

A natureza da AT é pesquisa e desenvolvimento.
Serão revistos estudos anteriores, incluindo
discussões técnicas com agências governamentais
relevantes e outros parceiros de desenvolvimento
envolvidos.

Será conduzida uma avaliação
preliminar dos impactos sociais
e ambientais. O consenso sobre
a opção preferida será obtido
num workshop com os
intervenientes, após serem
analisados vários critérios.

TOTAL

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

51

100

74

0

0

0

324

1.331

1.261

1.161

0

0

4.1.18 Comissão Anticorrupção
A Comissão Anticorrupção (CAC) receberá apoio da UE e do PNUD, utilizando fundos da KOICA. O financiamento representa 0,2% de todo o
financiamento previsto para 2020.
Título dos Projetos
de apoio à CAC

Doadores

Descrição dos Projetos

Reforço do combate à
corrupção, da
transparência e da
responsabilização em prol
do desenvolvimento

KOICA
através do
PNUD

O projeto visa reforçar a transparência e a
responsabilização de instituições
governamentais a nível nacional e
municipal, bem como sensibilizar os

Apoio à Comissão em
2020
O projeto apoia a Comissão
Anticorrupção nos aspectos
preventivos e educacionais
do combate à corrupção. As
principais atividades em 2020
apoiarão o desenvolvimento
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Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019
0

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
150

0

0

Previsto
para
2023
0

Título dos Projetos
de apoio à CAC

Doadores

sustentável em Timor‐
Leste (100646)

Descrição dos Projetos

cidadãos timorenses sobre o impacto
negativo da corrupção no desenvolvimento

"Aumento da
responsabilização do setor
público através do reforço
institucional a nível de
combate à corrupção e de
descentralização "

KOICA,
através do
PNUD

O projeto visa reforçar o combate à
corrupção, a transparência e a
responsabilização a nível nacional e
municipal, bem como sensibilizar os
cidadãos timorenses.

Parceria UE / Timor‐Leste
para a Melhoria da
Prestação de Serviços
através da Supervisão das
Finanças Públicas

Camões,
com fundos
da UE

Melhorar o desenvolvimento sustentável
em Timor‐Leste através de uma prestação
de serviços públicos mais efetiva,
abrangente, transparente, responsável e
virada para os cidadãos, em linha com o
Plano Estratégico de Desenvolvimento para
2011 a 2030.

Apoio à Comissão em
2020
da Estratégia Nacional
Anticorrupção, campanhas de
conscientização para
funcionários do município e
jovens nos distritos.
Não foram fornecidas
informações

Não foram fornecidas
informações

TOTAL

63

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

0

95

75

0

0

0

0

41

41

41

0

0

0

136

266

41

0

0

4.1.19 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação continuará a receber apoio através das verbas do BAsD para a Integração Económica
Regional, com o intuito de facilitar a adesão de Timor‐Leste à ASEAN.
Título dos
Projetos de
apoio ao
MNEC
AT 90700TIM:
Capacidade
para
Integração
Económica
Regional

Doadores

Descrição dos Projetos

Banco
Asiático de
Desenvol‐
vimento

Timor‐Leste solicitou assistência ao Banco Asiático de
Desenvolvimento (BAsD) para apoiar os preparativos
para aceder à Associação de Nações do Sudeste
Asiático (ASEAN) e a outras iniciativas de integração
regional.

Apoio ao Ministério em
2020
A atual AT será concluída em
junho de 2020. O Ministério fez
notar que será necessário dar
apoio tanto antes como após a
adesão. O calendário indicativo
contém AT de seguimento a ter
início em 2021.

TOTAL

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
184

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

219

219

0

0

0

184

219

219

0

0

0

4.1.20 Comissão Nacional de Eleições
A Comissão Nacional de Eleições continuará a receber apoio do PNUD, usando fundos providenciados pelo Governo do Japão.
Título dos
Projetos de
apoio à CNE
Assistência
Eleitoral para
Construção
Nacional
Regionalizada

Doadores

Descrição dos Projetos

Fundos do
Governo do
Japão, com o
PNUD

O foco principal do projeto consiste em apoiar a
consolidação da democracia, com incidência na
educação cívica e no apoio eleitoral em Timor‐Leste
de 2015 a 2018, levando em conta o apoio às eleições
nos sucos em 2015, possíveis eleições municipais em
2016 (dependendo da legislação e da decisão política)
e eleições presidenciais e legislativas em 2017.

Apoio à Comissão em
2020
O projeto continua a apoiar os
órgãos de administração
eleitoral (CNE e STAE) no que se
refere a recenseamento de
eleitores, estratégia de
educação cívica / de eleitores e
outra assistência técnica de
assessoria. A capacitação de
mulheres e jovens do sexo
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Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019
250

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022
175

0

0

Previsto
para
2023
0

Título dos
Projetos de
apoio à CNE

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio à Comissão em
2020

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

0

250

Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019
41

41

41

0

0

0

41

41

41

0

0

feminino em partidos políticos
será outra área de foco.
TOTAL

175

0

0

0

4.1.21 Tribunal de Recurso
O Tribunal de Recurso beneficiará de apoio prestado pelo Camões e financiado pela UE.

Título dos Projetos

Parceria UE / Timor‐Leste para
a Melhoria da Prestação de
Serviços através da Supervisão
das Finanças Públicas

Doadores

Descrição dos Projetos

Apoio ao Tribunal em 2020

Camões, com
fundos da UE

Melhorar o desenvolvimento
sustentável em Timor‐Leste
através de uma prestação de
serviços públicos mais efetiva,
abrangente, transparente,
responsável e virada para os
cidadãos, em linha com o
Plano Estratégico de
Desenvolvimento para 2011 a
2030.

Não foram fornecidas
informações

TOTAL

65

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

4.1.22 Parlamento Nacional
O Parlamento Nacional beneficiará igualmente do projeto anterior.

Título dos Projetos

Parceria UE / Timor‐Leste para
a Melhoria da Prestação de
Serviços através da Supervisão
das Finanças Públicas

Doadores

Descrição dos Projetos

Camões, com
fundos da UE

Melhorar o desenvolvimento
sustentável em Timor‐Leste através
de uma prestação de serviços
públicos mais efetiva, abrangente,
transparente, responsável e virada
para os cidadãos, em linha com o
Plano Estratégico de
Desenvolvimento para 2011 a 2030.

Apoio ao
Parlamento em 2020
Não foram fornecidas
informações

TOTAL

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data
0

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

41

41

41

0

0

0

41

41

41

0

0

4.1.23 Setor Não‐Governamental
O financiamento de doadores vai também para projetos que não trabalham com o Governo e que não apoiam o Governo. 10,6 milhões de
dólares, o equivalente a 6,1% do financiamento dos doadores, irão apoiar agências ou programas não associados com o setor governamental.
Título dos
Projetos de
apoio ao
Setor Não
Governa‐
mental
Programa de
Cooperação com
ONGs
Australianas
(ANCP)

Doadores

Descrição dos Projetos

Atividades em 2020

Governo da
Austrália

O ANCP é o maior programa de concessões do
Departamento de Negócios Estrangeiros e Comércio,
providenciando financiamento a organizações não‐
governamentais (ONGs) australianas acreditadas para a

O ANCP apoia o trabalho da
Sociedade Civil em Timor‐
Leste. O ANCP é uma
parceria entre o Governo
da Austrália e ONGs
australianas acreditadas,

66

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

7.923

8.118

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

6.753

0

0

Previsto
para
2023

0

Título dos
Projetos de
apoio ao
Setor Não
Governa‐
mental

Doadores

Descrição dos Projetos

Atividades em 2020

execução de projetos de desenvolvimento comunitário
em países em vias de desenvolvimento.

implementando uma gama
de programas de
desenvolvimento em Timor‐
Leste e noutros países.

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Monitorização
e Avaliação ‐
Buka Hatene

Governo da
Austrália

A M&E House – Buka Hatene é um prestador
especializado de M&A que ajudará a ministrar o
programa de assistência e que utilizará informações de
desempenho, tanto a nível de investimentos individuais
como através de todo o programa de assistência da
Austrália. O objetivo principal deste investimento é
melhorar o desempenho do programa de assistência da
Austrália em Timor‐Leste, de modo a maximizar os
benefícios da assistência para o povo de Timor‐Leste.

A M&E House trabalha com
diversos programas de
desenvolvimento da
Austrália com vista a
reforçar a sua capacidade
de M&A. Em 2019 o
programa prestará
formação à UPMA. Em 2020
poderão vir a ser prestadas
outras ações de formação,
conforme necessário.

763

1.502

1.671

36

0

0

Função de
Desenvol‐
vimento de
Mercados
(FDM) em
Timor‐Leste

Governo da
Austrália

A Função de Desenvolvimento de Mercados (FDM) é um
programa de desenvolvimento do setor privado
envolvendo vários países com a finalidade de reduzir a
pobreza através da criação de emprego sustentável no
setor privado e de oportunidades de geração de
rendimentos para homens e mulheres pobres em áreas
rurais e urbanas.

Continuar a apoiar o setor
privado nas áreas das
agrossilvicultura, turismo e
produção, assim como
identificar apoios para
novas start ups
empresariais; Plano para
rever o MdE assinado com a
TradeInvest relativamente a
apoios à promoção das
exportações.

881

1.661

1.461

1.440

638

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao
Setor Não
Governa‐
mental

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Previsto
para
2023

Doadores

Descrição dos Projetos

Atividades em 2020

Custos
administrativos
‐ Embaixada

Portugal

Trabalhos da Embaixada; missões; transporte de bens;
técnicos setoriais.

Não foram fornecidas
informações

0

286

276

276

276

0

Reforço do
Sistema de
Governação
Económica de
Timor‐Leste

Camões ‐
Instituto da
Cooperação e
da Língua

Projeto de cooperação delegada.

Não foram fornecidas
informações

0

166

166

0

0

0

Financiamento
de estruturas
externas de
cooperação
para o
desenvol‐
vimento e
cultura em Díli

Camões ‐
Instituto da
Cooperação e
da Língua

Centros de recursos para otimização de atividades
culturais e cooperação para o desenvolvimento

Não foram fornecidas
informações

0

152

152

152

152

0

Dizer NÃO à
Violência com
Base no
Género em
Timor‐Leste‐
EIDHR/2017/39
3936

União
Europeia

O objetivo geral da ação é contribuir para a criação de
um ambiente no qual mulheres e raparigas possam fazer
valer o seu direito de viver sem Violência com Base no
Género (VBG). O objetivo específico é desenvolver um
modelo replicável para prevenir e combater a Violência
com Base no Género em Timor‐Leste.

Formação e partilha de
conhecimentos sobre
direitos das mulheres e VBG
junto de rapazes e
raparigas, homens e
mulheres, por via da
prestação de
subconcessões a OSCs
locais em: Formação das
instituições relevantes,
incluindo chefes de suco,

0

261

47

0

0

0
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Título dos
Projetos de
apoio ao
Setor Não
Governa‐
mental

Doadores

Descrição dos Projetos

Atividades em 2020

Em milhares de dólares
Previsto
Previsto
Previsto
para
para
para
2020
2021
2022

Concreto
em 2019
até à
data

Previsto
para
2019

Previsto
para
2023

0

33

33

33

33

0

9.568

12.179

10.558

1.937

1.099

0

Polícia e Unidade de
Pessoas Vulneráveis.
Fundo para
Pequenos
Projetos

Camões ‐
Instituto da
Cooperação e
da Língua

Criar um Fundo para Pequenos Projetos com vista a
apoiar iniciativas de desenvolvimento em pequena
escala.

Não foram fornecidas
informações

TOTAL

69
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