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Parte 1: Assistência de Desenvolvimento ao Orçamento de 
Fontes Combinadas para 2022 
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 no Livro Orçamental N.º 5 é parte integrante do OFC. Em 2022 os 

parceiros de desenvolvimento pretendem fornecer 167,5 milhões de dólares em assistência na 

forma de concessões. 

As informações sobre assistência através de doações no presente Livro Orçamental contêm a 

assistência externa a fornecer à República Democrática de Timor-Leste (RDTL) por parceiros de 

desenvolvimento multilaterais e bilaterais, 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 

agências beneficiárias da RDTL. É importante referir que as informações apresentadas no presente 

Livro Orçamental são retiradas 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 2022 e para fins gerais de coordenação e eficácia, é solicitado aos PDs que 

atualizem o PTA todos os trimestres. Exceto quando indicado em contrário, todos os dados 

contidos no presente relatório sobre assistência dos PDs foram gerados a partir de um conjunto de 

dados produzido a 28 de setembro de 2021. A Direção Nacional de Mobilização, Administração e 

Eficácia da Assistência Externa conduziu esta publicação e é responsável por manter o PTA. 

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 
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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 Governança; 

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 governança 

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, 
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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 estimulem 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 governança, 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 governança 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 governança 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) 

 Políticas Legítimas 

 Segurança 

 Justiça 

 Bases Económicas 

 Receitas e Serviços 

FOCUS 

 F: Avaliação da Fragilidade 

 O: Uma Visão, Um Plano 
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 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 como Concessões, 

aprovada pelo Conselho de Ministros a 26 de junho desse ano. 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 de Ajuda Externa 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, incluindo assistência técnica. 

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 agências 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 
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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 um dos maiores defensores a nível global dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODSs). O Governo de Timor-Leste adotou a Agenda 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 Timor-

Leste trabalhou com o grupo de países do g7+ para que houvesse um Objetivo 16 sobre paz, justiça 

e agências 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 

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 Timor-

Leste 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’.  
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Figura 2.5.1 Roteiro dos ODSs para Timor-Leste 

 

Parte 3: Tendência da Assistência de Desenvolvimento a 
Timor-Leste 
3.1 Tendência geral 

O montante de AOD a Timor-Leste ultrapassou os 150 milhões de dólares a partir de 2016. Os 

parceiros de desenvolvimento preveem desembolsos totais de 167.5 milhões em 2022. Prevê-se 

que o suporte dos Parceiros de Desenvolvimento tenha um aumento de US$ 12,4 milhões em 

comparação com os números planejados para 2021.  

Figura 3.1.1 Desembolsos de Parceiros de Desenvolvimento como Concessões entre 2016 e 

2025, em milhões de dólares 

 
Fonte: Portal de Transparência da Ajuda, Valores previstos para 2021 com base no Livro Orçamental N.º 5 de 2021 
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É importante notar que esses números não incluem as modalidades de apoio ao Orçamento Direto 

da União Europeia, que potencialmente somam US$ 9,0 milhões, nem incluem o apoio da 

Austrália ao PNDS e aos programas Bolsa de Mãe Jeresaun Foun, que somam US$ 6,4 milhões. 

Estas contribuições significativas não estão incluídas neste livro orçamental, uma vez que já estão 

contabilizadas e incluídas directamente no orçamento do Estado noutros locais. 

Além disso, o financiamento previsto com mais de um ano de antecedência geralmente não é 

confiável. Isso se deve a várias razões, principalmente devido ao fato de que muitos doadores 

operam com orçamentos de um ano. O declínio dramático no financiamento mostrado nos 

próximos anos acima é baseado em dados coletados no nível do projeto, portanto, não inclui o 

financiamento de doadores que foi garantido, mas não comprometido com projetos específicos. 

Por exemplo, o próximo Compacto do Millennium Challenge Corporation não está incluído nesses 

números, embora provavelmente contribua significativamente para o cenário de financiamento dos 

doadores. 

3.2 Parceiros de Desenvolvimento em Timor-Leste 
Está previsto que os cinco grupos de doadores que desembolsarão os maiores montantes de 

financiamento em 2022 sejam: o Governo da Austrália, com 54,6 milhões de dólares (32.6% do 

total); as Nações Unidas, com 24.8 milhões (14,9% do total); Portugal, incluindo financiamento 

do Instituto Camões, com 18,0 milhões (10,8% do total); o Japão, com 13,1 milhões (7,8% do 

total). A Parte 5 contém um resumo detalhado dos desembolsos por doadores e agências 

executoras. É importante ter presente que estes cálculos não incluem Apoio Direto ao Orçamento 

por parte dos nossos parceiros de desenvolvimento, onde se destacam os 6,4 milhões do Governo 

da Austrália através do PNDS e do Bolsa de Mãe, e os 9,0 milhões da União Europeia através de 

programas de Apoio Direto ao Orçamento. 

Figura 3.2.1 Desembolsos previstos como concessões por Grupos de Doadores em 2022, em 

percentagens* 

 
* A Parte 5 contém uma lista detalhada de financiadores e agências executoras. 
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Por seu lado a Figura 3.2.2 abaixo destaca os recursos providenciados a outras agências de 

doadores e/ou agências governamentais com vista à execução do projeto. As colunas representam 

as agências que recebem apoio, ao passo que as cores correspondem às fontes de financiamento. 

No total, as Nações Unidas recebem 37% do seu financiamento através de fontes externas, 

representando 15,2 milhões dos 41,1 milhões que a ONU pretende desembolsar em 2022. 

 

Figura 3.2.2 Desembolsos previstos para 2022 por agências executoras (excluindo fundos 

autoexecutados), em dólares 

 
 

A tabela seguinte mostra um retrato dos principais projetos e programas previstos de doadores em 

2022. A Austrália é responsável por cinco dos dez projetos com maior volume de financiamento. 

O total combinado dos dez principais projetos representa 35,4% de todos os desembolsos 

esperados em 2022. 

Tabela 1: 10 projetos com maiores desembolsos na forma de concessões por parte de 

doadores previstos para 2022. 

Título do Projeto 
Parceiro de 

Desenvolvimento 
Subpilares do PED 

Total para 

2022 em 

milhões 

de dólares 

5530 – Escola Portuguesa Ruy Cinatti 

– Centro de Ensino e Língua 

Portuguesa 

Portugal Educação e Formação 8,4 

Parceria entre Austrália e Timor-

Leste para Desenvolvimento Humano 

– Setor da Saúde 

Austrália Saúde 8,3 
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Título do Projeto 
Parceiro de 

Desenvolvimento 
Subpilares do PED 

Total para 

2022 em 

milhões 

de dólares 

Programa de Cooperação com ONGs 

Australianas (ANCP) 

Austrália  Agricultura 

 Saúde 

 Inclusão Social 

 Justiça 

 Água e Saneamento 

 Gestão do Setor 

Público e Boa 

Governança 

 Educação e Formação 

7,6 

Ai ba Futuru - Parceria para um 

Projeto de Agrossilvicultura 

Sustentável (PASF) 

GIZ com verbas da 

Alemanha e da UE 

Agricultura 7,1 

Salvaguarda das comunidades rurais 

e dos seus ativos físicos contra 

desastres provocados pelo clima em 

Timor-Leste. 

PNUD Desenvolvimento Rural 5,5 

10383 - Escolas de Referência de 

Timor-Leste - Centros de Formação 

Portugal Educação e Formação 5,2 

Parceria para Fortalecer o 

Desenvolvimento de Sucos e a 

Administração Municipal (PARTISIPA, 

anteriormente PNDS-PE) 

Austrália Desenvolvimento Rural 5,2 

Governança para o Desenvolvimento Austrália Gestão do Setor Público e 

Boa Governança 

 

4,9 

Programa de Desenvolvimento da 

Polícia de Timor-Leste (PDPTL) 

Austrália Segurança 3,6 

 

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 subpilar do PED em 2022. 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 subpilar.  
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Entre os quatro pilares, o Capital Social será o maior recipiente de ajuda, com aproximadamente 

96.0 milhões de dólares ou 57,3% dos desembolsos totais planeados para 2022. Os Parceiros de 

Desenvolvimento continuarão a apoiar os subpilares da Saúde e da Educação ao longo do ano, 

sendo que juntos representarão 46,6% de todos os desembolsos planeados durante o ano. O terceiro 

subpilar do PED que receberá o maior apoio será a Agricultura. Embora este setor tenha sido 

identificado como prioridade em anos anteriores, em 2022 deverá beneficiar de desembolsos 

consideráveis a partir de dois projetos: o Projeto de Melhoria da Produtividade Agrícola 

Sustentável do Banco Mundial e o projeto Ai Ba Futuro da GIZ.  

 

Tabela 2: Desembolsos planeados em 2022 e número de agências de PDs de acordo com os pilares / 
subpilares do Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 (somente concessões) 

Plano Estratégico de Desenvolvimento para 
2011 a 2030 

Desembolsos planeados para 2022 

Pilar Subpilar N.º de 
projetos 

N.º de 
PDs 

N.º de 
execuções 
(não gov.) 

(milhões 
de USD) 

% do 
total 

Capital Social Saúde 31 11 10 39.66 23.7 

Educação e Formação 23 13 13 38.39 22.9 

Inclusão Social 17 10 10 13.72 8.2 

Não Definido 11 5 4 3.52 2.1 

Ambiente 7 3 3 0.40 0.2 

Cultura e Património 1 1 1 0.30 0.2 

Subtotal 93 23 18 95.99 57.3 

Desenvolvi-
mento 
Económico 

Agricultura 22 10 11 24.06 14.4 

Desenvolvimento Rural 8 5 3 13.79 8.2 

Turismo 3 3 3 2.24 1.3 

Investimento do Setor Privado 1 1 1 1.40 0.8 

Não Definido 6 1 1 0.04 0.0 

Subtotal 40 14 12 41.53 24.8 

Quadro 
Institucional 

Gestão do Setor Público e Boa 
Governação 18 7 9 11.31 6.8 

Segurança 3 3 3 4.85 2.9 

Não Definido 3 3 2 3.18 1.9 

Justiça 3 2 2 1.12 0.7 

Negócios Estrangeiros 1 1 1 0.26 0.2 

Subtotal 28 11 10 20.72 12.4 

Desenvolvi-
mento de 
Infra-
estruturas 

Estradas e Pontes 6 4 4 5.32 3.2 

Água e Saneamento 4 4 4 2.01 1.2 

Portos Marítimos 2 1 1 1.39 0.8 

Eletricidade 1 1 1 0.25 0.1 

Subtotal 14 6 6 8.97 5.4 

Não definido no PED 9 2 2 0.31 1.2 

Total 158 21 20 167.52 100.0 
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Parte 4: Assistência Externa por Agência Beneficiária 
4.1 Assistência externa a agências beneficiárias da RDTL (concessões) 
As tabelas seguintes apresentam um retrato mais detalhado do apoio planeado dos Parceiros de 

Desenvolvimento para 2022. 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 agências 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 2022 e 2025. 

 

Tabela 3: Assistência externa por Agências Beneficiárias da RDTL  

Agência Governamental 

Desembolsos previstos em milhares 
de dólares entre 2022 e 2025 

Contagem 
de 

Projetos 2022 2023 2024 2025 

Ministério da Saúde 36,961 22,453 15,912 1,730 36 

Ministério da Educação, Juventude e Desporto 31,782 30,284 26,362 1,690 19 

Ministério da Agricultura e Pescas 23,648 11,441 6,415 0 21 

Ministério da Administração Estatal 8,857 8,917 5,760 0 5 

Ministério das Obras Públicas 8,786 4,062 2,140 0 14 

Secretaria de Estado do Ambiente 7,282 6,651 5,325 0 5 

Ministério do Interior  6,773 2,036 528 0 11 

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura 6,134 10,519 1,981 0 10 

Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão 4,990 3,402 3,130 0 8 

Ministério da Solidariedade Social e Inclusão 4,927 2,265 1,709 850 8 

Gabinete do Primeiro-Ministro 3,426 3,185 1,610 0 5 

Ministério dos Transportes e Comunicações 2,828 2,107 1,501 0 5 

Ministério do Turismo, Comércio e Indústria 2,522 2,964 125 0 5 

Secretaria de Estado da Formação Vocacional e do 
Emprego 1,851 830 830 0 4 

Ministério das Finanças 1,734 978 972 300 11 

Ministério da Justiça 984 517 517 0 6 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação 971 675 0 0 6 

Presidência do Conselho de Ministros 830 830 830 0 1 

Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos 781 781 781 0 1 

Parlamento Nacional 533 520 520 0 2 

Instituição da RDTL Não Especificada 68 0 0 0 1 

Comissão Anticorrupção 13 0 0 0 1 

Tribunais - Tribunal de Recurso 13 0 0 0 1 

Totais do Setor Governamental 156,692 115,418 76,947 4,570 146 

Setor não-governamental 10,823 8,644 8,383 0 13 

Total Global 167,515 124,062 85,330 4,570 202  
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4.1.1 Ministério da Saúde  

Está previsto que o Ministério da Saúde seja o maior beneficiário do apoio dos parceiros de desenvolvimento em 2022, com quase 37,0 milhões 

de dólares, o equivalente a 22% de todo o apoio previsto por parte dos doadores para 2022. O COVID-19 veio sublinhar a importância de reforçar 

os sistemas de saúde da nação. É importante ter presente que estes valores e a tabela seguinte não incluem o Apoio Direto ao Orçamento que a 

União Europeia fará ao Ministério da Saúde, que se prevê que valha aproximadamente 2,2 milhões de dólares em 2022. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Parceria Austrália - Timor-
Leste para o 
Desenvolvimento Humano 
- Setor da Saúde 

Governo da 
Austrália 

A parceria da Austrália com o Ministério da Saúde (MS) 
apoia a prestação de cuidados de saúde primária de 
qualidade e inclusivos através do desenvolvimento da 
capacidade dos prestadores de serviços na linha da frente 
(parteiras, médicos) para prestarem cuidados de saúde 
inclusivos nos seus estabelecimentos de saúde relevantes; 
prestarem serviços de planeamento familiar e educação 
sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR); criarem procura 
por serviços de saúde materna e infantil através do 
programa Liga Inan e de um modelo de monitorização da 
saúde assente nas comunidades; criarem um serviço de 
ambulância de qualidade e plenamente funcional, capaz de 
prestar serviços de saúde de emergência a todos os 
timorenses. A PDH está igualmente a prestar apoio ao 
Ministério da Saúde para facilitar melhorias a nível de 
saneamento em Viqueque e Lautém, a fim de atingir o 
estatuto ODF em ambos os municípios. A PDH presta 
também pareceres técnicos ao governo e seus parceiros 
sobre desenvolvimento sensível às questões da nutrição, 
inclusão das pessoas com deficiência, igualdade de género 
e emancipação de mulheres e meninas através da saúde. 

Apoio ao MS na provisão de serviços de saúde primária 
inclusiva e sustentável através da implementação do 
Pacote de Serviços Essenciais para Cuidados de Saúde 
Primários (PSE-CSP) em três municípios. Foco no reforço 
das lideranças, sistemas administrativos e capacidade 
de gestão a nível subnacional através de intervenções 
combinadas (aprendizagem, acompanhamento de 
mentor e formação pessoal). Provisão de apoio a 
sistemas nacionais em SIGS e M&A, financiamento com 
base no desempenho e parcerias / coordenação com 
doadores. Apoio de transição a nível de ambulâncias e 
emergências médicas, programas mSupply, Liga Inan 
mHealth e ODF. Provisão de serviços suplementares 
sobre planeamento familiar e SSR, nutrição e 
normalização do apoio prestado a mulheres e pessoas 
com deficiência. Continuação do apoio à vacinação 
contra o COVID-19 e dos sistemas de combate à 
pandemia. 

8.270 8.270 8.270 0 

Iniciativa de Acesso a 
Vacinas e Segurança a nível 
de Saúde (VAHSI) 

Governo da 
Austrália 

O projeto apoia Timor-Leste no seu esforço para conseguir 
a vacinação de uma parte significativa da sua população e a 
administração de vacinas segundo o plano nacional de 
distribuição de vacinas de Timor-Leste. O projeto inclui 
aprovisionamento de doses, assistência técnica, apoio a 
nível de provisão e distribuição, e esforços de comunicação 
e sensibilização. Emprega diversas modalidades, incluindo 
a provisão de concessões através da OMS e da UNICEF. 

Ver descrição do projeto 3.532 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa Nacional da 
Tuberculose (PNT) e 
Sistemas Resilientes e 
Sustentáveis para a Saúde 
(SRSS) 

Fundo Global 
de Combate 
à SIDA, 
Tuberculose 
e Malária 

O PNT-MS e as Direções relevantes implementarão os 
serviços de TB e os SRSS através da concessão do Fundo 
Global para o período de 2021 a 2023, na qualidade de 
Recipiente Principal (RP). O MS ajudará ao sentimento de 
pertença nacional e desenvolverá a capacidade nacional de 
modo a permitir a implementação. As responsabilidades 
pela implementação de serviços de TB e SRSS a todos os 
níveis, os quais estão integrados com o sistema geral de 
saúde, seguem um plano de trabalho definido, diretivas 
operacionais do PNT e reuniões trimestrais de coordenação 
entre o RP, Subrecipientes e parceiros técnicos. 

Não foram fornecidas informações 2.559 2.280 0 0 

SSR Integrada Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
População 

Apoio ao reforço da capacidade do sistema nacional de 
saúde para providenciar serviços de saúde sexual e 
reprodutiva de qualidade elevada e com base em direitos, 
bem como serviços relativos ao VIH, incluindo oferta e 
aumento da procura por planeamento familiar, resposta à 
violência com base no género, em linha com o pacote de 
serviços essenciais, e serviços e transmissão sem estigmas 
de pacientes com VIH, incluindo em cenários humanitários. 

O UNFPA apoiará o MS, o INS e o SAMES a nível de: 
serviços de saúde materna, incluindo cuidados pré-
natais, Cuidados Obstétricos de Emergência, cuidados 
pós-parto, planeamento familiar, prevenção, 
tratamento e transmissão de pacientes com VIH/SIDA, e 
resposta do setor da saúde a situações de VBG, 
incluindo durante situações humanitárias / com caráter 
de emergência. O financiamento vem da DFAT/PHD, 
Fundo Global, KOICA e Zonta International, bem como 
da União Europeia através da Iniciativa Spotlight 
(aguarda-se a última extensão) 

1.970 850 850 1.700 

Prioridade Estratégica 1: 
2020-21 PLANO DE 
TRABALHO DE ATIVIDADE 
TLS PE-1 Cobertura 
Universal de Saúde (CUS) 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Reforço da Cobertura Universal de Saúde (CUS): 1) 
Sistemas de saúde reforçados, em apoio a uma cobertura 
universal de saúde sem problemas financeiros, incluindo 
equidade de acesso com base no género, idade, 
rendimentos e deficiência; 2) Capital humano melhorado 
durante o curso da vida; 3) Doenças não-transmissíveis 
evitadas, tratadas, geridas e com os seus fatores de risco 
controlados, ao mesmo tempo que a saúde mental é 
considerada uma prioridade e é reforçada; 4) Eliminação e 
erradicação aceleradas de doenças transmissíveis de 
impacto elevado; 5) Diminuição da resistência 
antimicrobiana 

Não foram fornecidas informações 1.951 2.049 2.151 0 

Categoria 4 (Sistemas de 
Saúde); 4.1 Políticas, 
Estratégias e Planeamento 
Nacionais de Saúde; 4.2 

Organização 
Mundial da 
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 1.845 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

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 

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

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, bem como 
de ajudar famílias rurais a entrarem em mercados agrícolas 
lucrativos. O TOMAK arrancou em junho de 2016 e 
decorrerá por um período inicial de cinco anos, havendo a 
possibilidade de ser alargado por mais cinco anos, até 
2026. 

O TOMAK irá renovar a sua cooperação com o 
Ministério da Saúde (MS), dado que o programa entra 
agora na sua segunda fase quinquenal (2021 a 2026). O 
TOMAK irá trabalhar com o MS a nível nacional e 
municipal para assegurar coordenação permanente 
entre os parceiros do TOMAK e o Ministério em diversas 
atividades de agricultura sensível à nutrição (ASN) 
assentes na comunidade. O TOMAK continuará também 
a ajudar o MS a implementar e a monitorizar ASN para 
prestadores de saúde e a construir ligações entre estes 
prestadores de serviços e técnicos agrícolas do 
Ministério da Agricultura e Pescas (MAP). 

1.627 0 0 0 

Programa Nacional de 
Malária (PNM) 

Fundo Global 
de Combate 
à SIDA, 
Tuberculose 
e Malária 

O MS-PNM enquanto Recipiente Principal (RP) apoiará a 
pertença nacional e desenvolverá a capacidade nacional 
para implementação de programas. O programa evitará o 
restabelecimento da transmissão da malária em Timor-
Leste, manterá a taxa de mortalidade zero por malária 
contraída em Timor-Leste e procurará obter um certificado 
de erradicação da malária por parte da OMS. 

Não foram fornecidas informações 1.390 729 0 0 

Capacitação sobre 
Diagnósticos e 
Administração da 
Tuberculose em Timor-
Leste 

Agência 
Internacional 
de 
Cooperação 
da Coreia 

Este projeto pretende aumentar a velocidade do 
diagnóstico de pacientes de tuberculose, prestando o 
serviço à comunidade ao mesmo tempo que se presta o 
serviço técnico ao Programa Nacional da Tuberculose 
(PNT), a fim de melhorar o sistema de administração da 
tuberculose. 

Ver descrição do projeto 1.319 643 260 0 

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

Organização 
Mundial da 
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 1.270 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Tropicais Negligenciadas; 
1.5. Programa Alargado de 
Vacinação / Doenças 
Evitáveis através de 
Vacinas) 

Programa de Saúde da 
UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
Infância 

A UNICEF apoiará o Ministério da Saúde e o SAMES com 
vista a melhorar a saúde materna, neonatal e infantil 
(SMNI), incluindo cuidados pré-natais, cuidados essenciais 
a recém-nascidos, cuidados pré-natais, vacinação e gestão 
comunitária de casos de pneumonia e diarreia, apoiando 
esforços rumo à cobertura universal de saúde. A UNICEF 
incidirá em sistemas que reforcem a prestação de serviços 
e que promovam comportamentos e práticas de SMNI e 
saúde dos adolescentes junto de famílias e comunidades. A 
fim de garantir a sinergia e o impacto dos esforços, as 
intervenções a nível local deverão convergir com 
intervenções na área da nutrição. 

Ver descrição 1.227 1.227 1.227 0 

Programa de Nutrição da 
UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
Infância 

A UNICEF apoiará o Ministério da Saúde e o SAMES com 
vista a acelerar esforços para melhorar a cobertura de 
intervenções nutritivas de impacto elevado para crianças 
até cinco anos, grávidas e mulheres a amamentar, 
incluindo a melhoria do consumo de nutrientes e cuidados 
por parte de mães grávidas, alimentação e cuidados de 
bebés e crianças pequenas, deteção e tratamento de casos 
de má nutrição aguda, provisão de suplementos de 
micronutrientes, desparasitação e uso de sal iodado. A 
UNICEF apoiará a implementação de políticas, estratégias e 
diretivas de nutrição a nível nacional; fortalecimento de 
mecanismos de governança, coordenação e 
responsabilização; comunicação de alterações sociais e 
comportamentais; e criação e uso de dados para informar 
programas e políticas. 

Ver descrição 1.227 1.227 1.227 0 

Programa HATUTAN de 
Educação e Nutrição (o 
beneficiário é o Ministério 
da Saúde) 

Embaixada 
dos Estados 
Unidos 

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 através de intervenções 

Não foram fornecidas informações 1.144 734 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

sustentáveis, abrangentes, coordenadas e assentes em 
dados. O programa opera em 4 municípios: Ainaro, Ermera, 
Liquiçá e Manatuto, prestando apoio ao programa de 
merendas escolares em todos os estabelecimentos de 
ensino pré-primário e primário (440 escolas), bem como 
prestando apoio a nível de saúde comunitária, 
alfabetização dos alunos e gestão escolar em metade 
destas escolas e comunidades circundantes (220), incidindo 
nas escolas mais rurais e remotas. 

Programa Nacional de 
VIH/SIDA (PAN) 

Fundo Global 
de Combate 
à SIDA, 
Tuberculose 
e Malária 

Na qualidade de Recipiente Principal (RP), o PAN-MS 
ajudará ao sentimento de pertença nacional e 
desenvolverá a capacidade nacional de modo a permitir a 
implementação do programa. O programa implementará 
os módulos seguintes: Módulos de prevenção para homens 
que têm sexo com outros homens, mulheres trabalhadoras 
do sexo e pessoas transgénero; Testagem diferenciada de 
VIH; Tratamento, cuidados e apoio; Atividades de 
colaboração VIH-TB; Prevenção da transmissão de mãe 
para filho; Direitos Humanos; e Sistemas de Informação 
para a Gestão da Saúde e M&A. 

Não foram fornecidas informações 1.114 1.088 0 0 

Providenciar serviços de 
aprovisionamento de 
alimentos solicitados ao 
Governo de Timor-Leste 
(Categoria 10, Plataformas 
e Prestação de Serviços). 
(Atividade 5) 

Programa 
Alimentar 
Mundial 

Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM contribuirá para 
os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a 
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável 
durante todo o ano, tal como previsto no Plano de Ação do 
Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre Nutrição e 
na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
O objetivo global é erradicar a fome e a má nutrição em 
Timor-Leste até 2025, contribuindo para a concretização do 
alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa 
desenvolver a capacidade do governo em ministérios 
essenciais em áreas específicas nas quais o PAM possui 
uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização 
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e 
prestação de serviços a nível municipal. Este Resultado 
Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs 

O projeto apoiará modalidades de Transferência para o 
Governo de Timor-Leste. A nova Atividade 5 usará uma 
modalidade de prestação de serviços. O PAM 
providenciará serviços de aprovisionamento de 
alimentos, através dos quais o PAM aprovisiona 
alimentos para serem usados em programas nacionais 
identificados, transferindo depois os bens para o 
Governo no porto de chegada. As intervenções 
específicas para apoiar a capacidade da cadeia de 
fornecimento incluem: 
1. Provisão de apoio a nível de segurança alimentar de 
emergência ao Governo de Timor-Leste através do CP, 
MSSI e MS 
 
2. Reforço da capacidade de Coordenação, Distribuição, 
Planeamento e cadeia de Fornecimentos através de 
aumento e apoio político. 

977 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

MATCH TL (Diagnóstico e 
vigilância de Malária, TB, 
COVID-19 e VIH em Timor-
Leste) 

Governo da 
Austrália 

O MATCH TL (Diagnóstico e vigilância de Malária, TB, 
COVID-19 e VIH em Timor-Leste) melhorará o acesso e a 
qualidade a testes de diagnóstico em laboratório 
relativamente à malária, tuberculose (TB), COVID-19 e VIH. 
No caso da malária, a capacidade acrescida para novas 
estratégias de vigilância e diagnósticos ultrassensíveis 
ajudará Timor-Leste a atingir o estatuto de certificação de 
eliminação. As melhorias nas taxas de deteção da TV e VIH 
permitirão aumentar as oportunidades de tratamento, o 
que levará à redução das taxas de mortalidade e 
morbosidade devido a estas doenças. 

Ver descrição  911 911 0 0 

Prioridade Estratégica 4 
(PE-4): Serviços 
Corporativos e Ambiente 
Propício 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Uma OMS mais efetiva e eficiente, que permita: 1) 
Melhorar a liderança, governança, administração e defesa 
da saúde; 2) Melhorar a gestão de recursos financeiros, 
humanos e administrativos em prol de um uso 
transparente e eficiente dos recursos, para assim obter 
resultados efetivos; 3) Reforçar a capacidade dos países a 
nível de dados e inovação 

Não foram fornecidas informações 889 933 1.050 0 

Deteção e Gestão de Casos 
Ativos de Tuberculose em 
Timor-Leste com Base na 
Comunidade. MA.0472 

Fundo de 
Desenvol-
vimento da 
Organização 
Internacional 
para as 
Migrações 

O objetivo do projeto é contribuir para a redução da 
epidemia de tuberculose, em linha com a estratégia 
nacional de Erradicação da Tuberculose por via do 
aumento de acesso a diagnósticos de tuberculose em 
populações remotas através de testes sistemáticos 
utilizando uma clínica móvel. O projeto tem dois resultados 
1) Aumento da deteção de casos em populações afetadas 
pela tuberculose; e 2) Melhoria da capacidade dos 
profissionais de saúde e dos voluntários comunitários. O 
projeto pretende testar de forma sintomática 148.838 
pessoas e identificar pelo menos 1.133 casos de todas as 
formas, através da localização de casos ativos. O projeto 
servirá igualmente para melhorar a capacidade dos 
profissionais de saúde e da PSF para melhorar a deteção de 
casos de tuberculose. 

Este projeto apoiará o trabalho do Ministério da Saúde 
para reduzir a epidemia de TB, melhorando para tal o 
acesso a diagnósticos de TB para populações remotas 
através de uma clínica móvel. Isto permitirá aumentar a 
deteção de casos de TB em populações afetadas. O 
projeto contribui igualmente para garantir que as 
instalações de saúde têm todo o equipamento 
necessário para detetar e confirmar casos de TB, bem 
como que as mensagens sobre consciencialização e 
tratamento da TB chegam a todos os elementos das 
comunidades. Prestará ainda apoio na formação de 
profissionais de saúde e voluntários de saúde nas 
comunidades relativamente a mecanismos de testagem 
e tratamento para identificar sintomas de TB, assim 
como formas de aumentar a consciencialização da TB a 
nível de riscos, sintomas, cuidados de tratamento e 
apoio. 

700 0 0 0 

Prioridade Estratégica 2: 
2020-21 PLANO DE 
TRABALHO DE ATIVIDADE 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Pessoas mais bem protegidas contra emergências de 
saúde: Reforço das capacidades a nível nacional, regional e 

Não foram fornecidas informações 375 394 443 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

TLS PE-2 Emergências de 
Saúde 

global para a proteção das pessoas contra epidemias e 
outras emergências de saúde 

Melhoria da Saúde 
Reprodutiva, Materna, 
Neonatal e Infantil (SRMNI) 
no Município de Ermera 

Governo do 
Japão 

O projeto visa melhorar o acesso a serviços de SRMNI de 
qualidade, bem como melhorar a saúde materna e infantil 
no município de Ermera. Está previsto que este projeto 
tenha uma duração de 3 aos e que beneficie diretamente 
30.000 mães e profissionais de saúde em Ermera. 

O projeto ajuda o Governo a melhorar o acesso a 
serviços de saúde em Timor-Leste 

345 417 0 0 

Provisão de assistência 
técnica e dados a governo 
e parceiros para a melhoria 
da eficiência de programas 
e redes de segurança 
nacionais (atividade de 
categoria 9) (Atividade 2) 

Programa 
Alimentar 
Mundial 

Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM contribuirá para 
os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a 
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável 
durante todo o ano, tal como previsto no Plano de Ação do 
Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre Nutrição e 
na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
O objetivo global é erradicar a fome e a má nutrição em 
Timor-Leste até 2025, contribuindo para a concretização do 
alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa 
desenvolver a capacidade do governo em ministérios 
essenciais em áreas específicas nas quais o PAM possui 
uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização 
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e 
prestação de serviços a nível municipal. Este Resultado 
Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs. 

Apoio aos departamentos do MTCI e do MS 
relativamente à formulação do decreto-lei sobre 
fortificação alimentar nacional obrigatória; 
Apoio ao KONSANNTIL, em coordenação com os 
intervenientes relevantes, no planeamento do 
alargamento operacional do decreto-lei nacional sobre 
fortificação alimentar; 
Apoio ao CLN a nível de sementes de arroz fortificado / 
misturadora e assistência técnica, com o intuito de 
produzir arroz fortificado adequado para redes de 
segurança social (SFP, respostas de emergência, 
mulheres grávidas ou a amamentar, e famílias 
vulneráveis);  
Provisão de assistência técnica e apoio necessário a 
moleiros de arroz domésticos, de modo a produzirem 
arroz fortificado de qualidade e em quantidades 
adequadas para o mercado aberto;  
Capacitação de funcionários governamentais através de 
formação na implementação, monitorização e 
supervisão do programa de Fortificação do Arroz; 
Provisão de assistência técnica na promoção do 
Programa de Fortificação do Arroz através de 
Comunicação de Alterações Comportamentais Sociais 
(CACS) e de campanhas nos meios de comunicação 
social para sensibilizar as comunidades e aumentar a 
procura por arroz fortificado. 

342 0 0 0 

Projeto para Reforço da 
Capacidade de Diagnóstico 
do SARS-CoV-2 no 
Laboratório Nacional 

Governo do 
Japão 

Melhoria da capacidade para testes de diagnóstico do 
COVID-19 e de outras doenças infeciosas através da 
introdução de equipamento de teste PCR. 

Este projeto apoia o Governo na prevenção da 
disseminação do COVID, por via da provisão de 
equipamento de teste PCR ao Laboratório da 
Universidade de Timor Lorosae (UNTL). 

239 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Provisão de conhecimentos 
técnicos para o 
desenvolvimento de um 
sistema eficiente e efetivo 
de gestão de cadeia de 
fornecimentos para o 
governo (atividade de 
categoria 9) (Atividade 4) 

Programa 
Alimentar 
Mundial 

Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM contribuirá para 
os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a 
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável 
durante todo o ano, tal como previsto no Plano de Ação do 
Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre Nutrição e 
na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
O objetivo global é erradicar a fome e a má nutrição em 
Timor-Leste até 2025, contribuindo para a concretização do 
alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa 
desenvolver a capacidade do governo em ministérios 
essenciais em áreas específicas nas quais o PAM possui 
uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização 
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e 
prestação de serviços a nível municipal. Este Resultado 
Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs. 

Aproveitando as vantagens comparativas do PAM em 
termos de gestão de cadeias de fornecimento, esta 
atividade visa desenvolver a capacidade de ministérios 
governamentais através da melhoria da capacidade de 
gestão de cadeias de fornecimentos por parte do 
governo. Ao mesmo tempo será reforçada a capacidade 
de funcionários em estruturas descentralizadas, 
incluindo a nível municipal, a fim de garantir uma 
prestação de serviços equitativa, efetiva e eficiente a 
nível comunitário. Será ainda aumentada a resiliência 
das pessoas e dos sistemas alimentares a nível 
governamental nacional e local. 

238 0 0 0 

Relacionamentos 
Saudáveis para um Futuro 
Sem Violência 

Agência dos 
Estados 
Unidos para 
o Desenvol-
vimento 
Internacional 

A atividade aplicará uma abordagem de pessoas para 
pessoas com vista à redução da VBG, procurando passar a 
mensagem de que ‘Relações saudáveis e não-
discriminatórias são demonstradas por indivíduos, famílias, 
comunidades e responsáveis’. A promoção de 
relacionamentos saudáveis e não-violentos, em especial 
entre parceiros íntimos, entre adolescentes e os seus 
progenitores, e entre adolescentes/jovens. É importante 
reunir estes grupos em conflito a fim de criar diálogo e 
reparar relacionamentos fraturados, procurando mudar 
comportamentos e atitudes, bem como as normas de 
género subjacentes e as estruturas sociais iníquas que 
propiciam a VBG. A atividade irá trabalhar com 
profissionais de saúde para promover o diálogo sobre 
prevenção da VBG, reforçando a capacidade destes para 
apoiar sobreviventes de VBG. 

O MS poderá formar profissionais de saúde para melhor 
identificar, tratar e transmitir casos de VBG 

217 170 0 0 

Categoria 2 (Doenças Não 
Transmissíveis):  
 
2.1. DNTs (Doenças Não 
Transmissíveis); 2.2. Saúde 
Mental e Abuso de 
Substâncias); 2.3. Violência 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Categoria 2 (Doenças Não Transmissíveis): 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 

Não foram fornecidas informações 173 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

e Ferimentos; 2.4. 
Deficiências e Reabilitação; 
2.5. Nutrição 

Prestação de 
conhecimentos 
especializados a nível de 
definição de alvos, 
monitorização e análise de 
programas para governo e 
parceiros (atividade de 
categoria 12) (Atividade 3) 

Programa 
Alimentar 
Mundial 

Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM contribuirá para 
os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a 
alimentos adequados, nutritivos e a bom preço durante 
todo o ano, tal como previsto no Plano de Ação do Desafio 
Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre Nutrição e na 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O 
objetivo global é erradicar a fome e a má nutrição em 
Timor-Leste até 2025, contribuindo para a concretização do 
alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa 
desenvolver a capacidade do governo em ministérios 
essenciais em áreas específicas nas quais o PAM possui 
uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização 
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e 
prestação de serviços a nível municipal. Este Resultado 
Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs. 

O PAM reitera o seu compromisso de continuar a apoiar 
o Governo de Timor-Leste na gestão de atividades como 
o Projeto Integrado de Saúde e Nutrição Escolares 
(PISNE), apoio técnico a nível de Monitorização e 
Avaliação (M&A), introdução de Fortificação do Arroz 
(FA) na PAE e apoio técnico ao desenvolvimento da 
Política/Estratégia de Alimentação Escolar e à revisão 
do Manual de Alimentação Escolar (MAE). 

172 0 0 0 

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 da 
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 

Não foram fornecidas informações 158 0 0 0 

PGP (Quadro de 
Preparação para Gripes 
Pandémicas) 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

PGP (Quadro de Preparação para Gripes Pandémicas): 1) 
Laboratório nacional e sistemas de vigilância contribuem 
com avaliação de riscos e medidas de resposta em tempo 
útil; 2) Os planos nacionais de preparação para gripes 
pandémicas são atualizados no contexto de uma prontidão 
para todos os perigos e da segurança global em termos de 
saúde. 

Não foram fornecidas informações 154 162 182 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Harmonia: Comunidades 
Põem Fim à Violência com 
Base no Género 

Agência dos 
Estados 
Unidos para 
o Desenvol-
vimento 
Internacional 

Esta atividade aplicará uma abordagem de pessoas para 
pessoas com vista a travar a VBG, criando relações de 
poder mais equitativas a nível de género e tornando os 
serviços de saúde prestados a mulheres nos Municípios de 
Ermera e Liquiçá mais atentos à questão do género. A 
atividade ajudará a mudar atitudes e normas sociais rumo 
a uma resolução pacífica de conflitos, ao mesmo tempo 
que se formam profissionais de saúde para ajudar vítimas 
de VBG. A atividade incidirá no microplaneamento 
comunitário (MPC) de modo a criar uma coligação inclusiva 
e intergeracional de elementos das comunidades, a fim de 
discutir abertamente normas sociais nocivas relacionadas 
com VBG e de identificar soluções que conduzam à paz nas 
comunidades onde haja violência e conflitos. A atividade 
está também focada na formação de profissionais de 
saúde, de modo a aumentar a consciencialização, 
conhecimentos, sensibilidade e qualificações de 
aconselhamento no apoio a vítimas de VBG e a aumentar o 
número de transmissões apropriadas a serviços de apoio. 

O MS e o INS gostariam de adotar a ‘Resposta à 
formação em VBG para profissionais de saúde’ e, em 
colaboração com a atividade, apoiar a certificação de 
funcionários adicionais e daqueles que já foram 
formados no currículo anterior. O MSSI está a dar 
resposta à VBG em aldeias selecionadas através sessões 
informativas e de aprendizagem sobre tópicos 
identificados por líderes comunitários com vista a pôr 
fim à VBG nessas comunidades. A atividade apoiará 
estes esforços, ao mesmo tempo que promove 
abordagens clínicas do SEII. 

138 102 0 0 

Provisão de alimentos 
nutritivos e sensibilização 
através da comunicação de 
alterações 
comportamentais sociais 
(CACS) para crianças até 5 
anos, adolescentes do sexo 
feminino, mulheres a 
amamentar e outros 
indivíduos visados 
(atividade de categoria 6) 
(Atividade 1) 

Programa 
Alimentar 
Mundial 

Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM contribuirá para 
os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a 
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável 
durante todo o ano, tal como previsto no Plano de Ação do 
Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre Nutrição e 
na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
O objetivo global é erradicar a fome e a má nutrição em 
Timor-Leste até 2025, contribuindo para a concretização do 
alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa 
desenvolver a capacidade do governo em ministérios 
essenciais em áreas específicas nas quais o PAM possui 
uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização 
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e 
prestação de serviços a nível municipal. Este Resultado 
Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs. 

Apoio técnico ao Ministério da Saúde na 
implementação de protocolos simplificados e 
continuação do trabalho para aprovisionar matérias-
primas para grupos visados. Continuação do apoio 
técnico e financeiro ao Scaling UP Nutrition Movement 
com vista à implementação do PANC (Plano de Ação 
Nacional Consolidado de Timor-Leste para Nutrição e 
Segurança Alimentar, de acordo com o ODS2). 
Capacitação de funcionários governamentais através de 
formação na implementação, monitorização e 
supervisão de programas de nutrição específicos;  
Provisão de assistência técnica e financeira à promoção 
de programas específicos de nutrição através de 
Comunicação de Alterações Comportamentais Sociais 
(CACS) e campanhas nos meios de comunicação social 
visando sensibilizar as pessoas em instalações de saúde, 
escolas e a nível comunitário. 

130 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Prioridade Estratégica 3: 
2020-21 PLANO DE 
TRABALHO ATIVIDADE TLS 
PE-3 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Aumento da saúde e do bem-estar dos cidadãos: Resposta 
aos impactos sobre a saúde de alterações climáticas, riscos 
ambientais e outros fatores que afetam a saúde, incluindo 
em pequenos Estados insulares em vias de 
desenvolvimento e noutros cenários vulneráveis 

Não foram fornecidas informações 114 119 125 0 

ASA Programática de 
Capital Humano em Timor-
Leste (P172706) 

Banco 
Mundial 

Esta atividade pretende criar envolvimento político com o 
Governo de Timor-Leste com vista ao aconselhamento 
sobre a efetividade das despesas no setor social, a fim de 
melhorar a acumulação de capital humano no país. Esta 
atividade programática será realizada através de três 
pilares: Pilar 1: Assistência técnica multissetorial para 
melhorar os resultados de nutrição em Timor-Leste; Pilar 2: 
Assistência técnica e analítica para o reforço do sistema de 
saúde; Pilar 3: Reforço dos sistemas de proteção social. 

Não foram fornecidas informações 100 24 0 0 

RSC (Resposta a Surtos e 
Crises) 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Quadro de Respostas de Emergência implementado em 
situações de emergência e desastres agudos/imprevistos 
com consequências ao nível da saúde pública. 

Não foram fornecidas informações 46 49 51 0 

Categoria 5 (Prontidão, 
Vigilância e Resposta): 5.1 
Capacidades de Alerta e 
Resposta; 5.2 Doenças 
Propensas a Epidemias e 
Pandemias; 5.3 Riscos de 
Emergência e Gestão de 
Emergências (EPR); 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Categoria 5 (Prontidão, Vigilância e Resposta): 5.1 
Capacidades de Alerta e Resposta; 5.2 Doenças Propensas a 
Epidemias e Pandemias; 5.3 Riscos de Emergência e Gestão 
de Emergências (EPR). 

Não foram fornecidas informações 35 0 0 0 

Programa de Voluntários 
Australianos (PVA) 

Governo da 
Austrália 

O Programa de Voluntários da Austrália dá oportunidades a 
cidadãos australianos qualificados para contribuir para o 
programa de desenvolvimento governamental, por meio 
de tarefas que constroem ligações entre pessoas e que 
capacitam organizações recipientes em setores como a 
saúde, educação, desenvolvimento rural, governança, 
turismo e justiça. Os voluntários australianos ajudam as 
organizações recipientes a conseguir um desenvolvimento 
efetivo e sustentável, ao mesmo tempo que promovem 
uma boa imagem da Austrália na região do Indo-Pacífico. 

Contribuição para a formação de médicos timorenses 
no Departamento de Pediatria através de ensino formal, 
ensino prático e supervisão clínica no HNGV. Melhor 
gestão e resposta em departamentos clínicos e de 
emergência no HNGV e apoio à coordenação de 
iniciativas de intervenções de saúde a nível cardíaco em 
curso, visando sobretudo criar um programa de saúde 
cardíaca com colegas timorenses no HNGV.  

31 45 45 0 

Assistência de 
Coordenação a Projetos 
(Transversal) 

Fundo das 
Nações 

O segmento do programa nacional da UNFPA que descreve 
atividades específicas com relevância direta para o 
programa como um todo, mas que não podem ser 

Apoio geral à implementação das quatro áreas de 
programa indicadas, por via do reforço dos 
conhecimentos e da capacidade para o planeamento, 

30 30 30 30 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Saúde 
 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Unidas para a 
População 

atribuídas a uma área programática específica, tais como 
eventos/atividades gerais de comunicação do mandato da 
UNFPA, revisão anual do programa da UNFPA, avaliação do 
programa da UNFPA no país, ações de formação que 
contribuem para o programa em geral e não para uma área 
específica do programa, etc. 

implementação e monitorização dos planos de trabalho 
para 2022. 

Total Global  36.961 22.453 15.912 1.730 

 

4.1.2 Ministério da Educação, Juventude e Desporto 

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que inclui a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, deverá ser o Segundo maior 

beneficiário de programas financiados por parceiros de desenvolvimento, recebendo um total de 31,8 milhões de dólares, o equivalente a 19% 

de todos os desembolsos previstos para 2022. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 
Educação, Juventude e 

Desporto 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

5530 – Escola Portuguesa 
Ruy Cinatti – Centro de 
Ensino e Língua Portuguesa 

Portugal Provisão de oportunidades de ensino desde o ensino pré-
primário até ao 12.º ano para cerca de 800 alunos segundo 
o modelo educativo português. 

Não foram fornecidas informações 8.400 11.353 11.587 0 

10383 – Escolas de 
Referência de Timor-Leste 
- Centros de Formação 

Portugal Apoio ao desenvolvimento do sistema de ensino pré-
primário e do ensino primário e secundário em Timor-
Leste: criação de 13 escolas modelo, uma por distrito. 

Não foram fornecidas informações 5.238 5.238 5.238 0 

Programa HATUTAN de 
Educação e Nutrição (o 
beneficiário é o Ministério 
da Educação) 

Embaixada 
dos Estados 
Unidos 

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 através de intervenções 
sustentáveis, abrangentes, coordenadas e assentes em 
dados. O programa opera em 4 municípios: Ainaro, Ermera, 
Liquiçá e Manatuto, prestando apoio ao programa de 
merendas escolares em todos os estabelecimentos de 
ensino pré-primário e primário (440 escolas), bem como 
prestando apoio a nível de saúde comunitária, 

Não foram fornecidas informações 3.488 2.239 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 
Educação, Juventude e 

Desporto 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

alfabetização dos alunos e gestão escolar em metade 
destas escolas e comunidades circundantes (220), incidindo 
nas escolas mais rurais e remotas. 

Parceria Austrália - Timor-
Leste para o 
Desenvolvimento Humano 
– Setor da Educação 

Governo da 
Austrália 

A parceria da Austrália com o Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto (MEJD) melhora as práticas de 
ensino na sala de aula (no ensino básico) por via de uma 
combinação de formação e acompanhamento próximos 
com o uso atempado de dados e feedback. É prestada 
assistência adicional a nível de formação de docentes, 
distribuição de currículos e atividades de alfabetização, 
com o intuito de encorajar o desenvolvimento de uma 
cultura de leitura. O investimento apoia a expansão do 
currículo de ensino básico do Ministério, o qual inclui 
práticas de ensino centradas na criança. A PDH presta 
também pareceres técnicos ao governo e seus parceiros 
sobre desenvolvimento sensível às questões da nutrição, 
inclusão das pessoas com deficiência, igualdade de género 
e emancipação de mulheres e meninas através da 
educação. 

Apoio à implementação do programa de liderança 
profissional do MEJD, o ALMA, em 10 Municípios, com o 
objetivo de melhorar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem nas escolas. Apoio à formação prática de 
professores através do INFORDEPE e à formação teórica 
através do ICFP. Continuação do apoio e da promoção 
da igualdade de género e da inclusão das pessoas com 
deficiência através do Plano de Ação Nacional para as 
Pessoas com Deficiência (PANPD) e de resoluções sobre 
Igualdade de Género. Provisão de financiamento e de 
apoio administrativo à implementação do programa 
EMULI em 10 escolas em Lautém, Manatuto e Oecusse, 
bem como avaliação do programa. Provisão de apoio 
geral para reforçar o quadro político, legislativo e 
tecnológico que permita o funcionamento destes 
programas. 

2.887 2.923 2.923 0 

Programa de Ensino Básico 
da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
Infância 

A UNICEF apoiará o Ministério da Educação, Juventude e 
Desporto na melhoria do acesso e da participação das 
crianças em ensino de qualidade, com foco no ensino pré-
primário e básico, bem como caminhos alternativos rumo à 
aprendizagem. O programa dará prioridade ao ensino nos 
primeiros anos de vida e promoverá a preparação para 
entrar para a escola. Reforçará igualmente a capacidade 
dos professores e dos responsáveis pelas políticas de 
educação para ministrar ensino básico e secundário de 
qualidade, incluindo a melhoria de resultados de 
aprendizagem e a integração de qualificações do século 
XXI. O programa irá ainda lidar com questões de equidade, 
incluindo por via do uso de medidas inovadoras para 
chegar a crianças com deficiência, misturando a 
aprendizagem através de plataformas offline e online. 

Ver descrição 2.739 2.739 2.739 0 

Ensino Pré-Primário 2021 a 
2025 (Timor-Leste) 

Programa de 
Ajuda da 
Nova 
Zelândia, 

Entre 2021 e 2025 será implementada em Timor-Leste uma 
atividade de Ensino Pré-Primário (EPP). O objetivo global é 
que as crianças se venham a tornar cidadãos saudáveis e 

A atividade inclui temas da HANDS Um, bem como um 
foco mais forte no (i) desenvolvimento da capacidade 
do GTL para elaborar políticas, gerir e financiar o setor; 
(ii) reconhecimento formal de abordagens alternativas 

1.552 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 
Educação, Juventude e 

Desporto 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Ministério 
dos Negócios 
Estrangeiros 
e Comércio 

produtivos, capazes de contribuir para o bem-estar 
socioeconómico do país. 

de EPP (por exemplo igrejas, ONGs, creches na língua 
materna, programas de preparação para entrar para a 
escola), incluindo melhoria da qualidade, normas de 
acreditação, opções de financiamento sustentável e 
acesso a recursos de finanças públicas, incluindo 
programas de merendas escolares e apoio equitativo do 
GTL para isto; (iii) integração de considerações de 
desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de 
vida a nível pré-primário. 

Desporto para o 
Desenvolvimento Infantil 
em TL 

Agência 
Internacional 
de 
Cooperação 
da Coreia 

Promoção da participação de crianças em atividades 
desportivas, estabelecimento de sistema desportivo em 
Timor-Leste 

Desenho e construção de instalações desportivas em 
Becora, ativação do programa de desporto para jovens, 
programa de formação em liderança, e aumento da 
sensibilização sobre atividades desportivas para jovens 
em cooperação com a SEJD. O parceiro de 
implementação é o Consórcio da Universidade 
Kyunghee, na Coreia. 

1.503 2.100 1.000 0 

Projeto de Reforço e 
Transformação do Ensino 
Básico (P166744) - 
TF0B2130 

Banco 
Mundial 

Melhorar o ambiente de aprendizagem nas escolas do 
ensino básico e melhorar a eficiência e equidade dos 
programas de ensino básico. 

Aumento da eficiência e equidade de programas de 
ensono básico 

1.500 1.500 1.500 1.250 

Programa de 
Desenvolvimento da Mão-
de-Obra 

Governo da 
Austrália 

Esta atividade tem três componentes principais: 1) o 
Programa de Desenvolvimento de Qualificações (PDQ), que 
inclui três componentes principais: a) Desenvolvimento de 
Qualificações, com ênfase no setor do turismo e da 
hotelaria, com destaque para as mulheres, e apoio a uma 
maior ligação com o setor privado; b) Emprego, com 
incidência na melhoria do acesso dos jovens ao mercado de 
trabalho e no alargamento de oportunidades de emprego 
no estrangeiro. Serão apoiados diversos componentes, 
incluindo o Programa de Trabalhadores Sazonais, as 
subcomissões da indústria e o teste-piloto de um programa 
de estágios; c) Apoio Institucional, visando sobretudo a 
capacitação, com incidência em sistemas de informações e 
planeamento relacionados com o mercado de trabalho. 
Isto incluirá o desenvolvimento de uma estratégia na 
SEPFOPE relativa a pessoas com deficiência e mulheres. 2) 
O Programa de Língua Inglesa pretende melhorar a 
qualidade do ensino do inglês nas escolas e universidades 

O programa desenvolverá qualificações específicas em 
indivíduos no setor ativo, reforçará a capacidade de 
organizações vitais de formação e emprego do GTL e 
apoiará redes a nível de sistema, orçamento e política 
para a mão-de-obra. Esta atividade inclui o programa 
australiano de Bolsas de Estudo. Um aspeto central 
deste programa é o aumento da inclusão e participação 
de mulheres, pessoas com deficiência e residentes em 
áreas remotas em atividades individuais, 
organizacionais e de construção de redes de trabalho. 

1.483 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 
Educação, Juventude e 

Desporto 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

de Timor-Leste, em especial apoiando a UNTL no 
estabelecimento do Centro de Língua Inglesa (CLI); 3) O 
projeto de Bolsas de Estudo de Desenvolvimento da 
Austrália é um programa contínuo que oferece a cidadãos 
timorenses a possibilidade de estudar em instituições de 
ensino superior na Austrália. 

Ensino Superior Programa de 
Ajuda da 
Nova 
Zelândia, 
Ministério 
dos Negócios 
Estrangeiros 
e Comércio 

Até 13 bolsas de estudo a serem atribuídas por ano Não foram fornecidas informações 621 621 0 0 

Prioridade Estratégica 1: 
PLANO DE TRABALHO DE 
ATIVIDADE TLS PARA 2020-
21 PE-1 Cobertura 
Universal de Saúde (CUS) 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Reforço da Cobertura Universal de Saúde (CUS): 1) Reforço 
dos sistemas de saúde em apoio à cobertura universal de 
saúde sem obstáculos financeiros, incluindo equidade de 
acesso com base em género, idade, rendimentos e 
deficiência; 2) Melhoria do capital humano durante o curso 
de vida; 3) Prevenção, tratamento e gestão de doenças 
não-transmissíveis e controlo dos respetivos fatores de 
risco, com priorização e melhoria da saúde mental; 4) 
Acelerar da eliminação e erradicação de doenças 
transmissíveis com impacto elevado; e 5) Redução da 
resistência antimicrobiana 

Não foram fornecidas informações 466 489 514 0 

Redução dos Riscos de 
Desastres em Timor-Leste 

Organização 
Internacional 
para as 
Migrações 

O projeto visa ajudar o Governo de Timor-Leste a melhorar 
a DRRM a nível nacional, municipal e local. Para tal o 
projeto apoiará a descentralização do sistema de gestão de 
desastres de Timor-Leste, levando em conta os papéis e as 
responsabilidades dos agentes nacionais, municipais e 
locais em prol de atividades efetivas e eficientes de 
prevenção, prontidão, resposta e recuperação de 
desastres. 

O projeto melhorará a capacidade da Direção de 
Proteção Civil de Timor-Leste para desenvolver um 
currículo de formação em GRD, reforçar mecanismos 
nacionais de coordenação relativamente a assistência 
humanitária internacional e capacitação dos bombeiros 
de Timor-Leste. O projeto procurará igualmente 
reforçar a gestão de informações sobre desastres, o 
sistema criado de alerta pronto, com especial atenção 
na melhoria do fluxo de informações entre o nível 
nacional e o nível local, e o sistema de previsão de 
cheias / cheias relâmpago em resposta a anomalias 
climáticas relacionadas com o La Niña 

446 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 
Educação, Juventude e 

Desporto 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa de Inclusão e 
Participação da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
Infância 

A UNICEF ajudará o Ministério das Finanças, o Ministério 
da Solidariedade Social e Inclusão e a Secretaria de Estado 
da Juventude e Desporto, entre outros, a promover a 
adoção e implementação de planos e orçamentos a favor 
dos pobres e focados na equidade, bem como a inclusão 
sistemática de adolescentes, incluindo adolescentes com 
deficiências, em processos decisórios e de procura de 
soluções. O programa incidirá na pobreza infantil, proteção 
social, orçamentação que responda às necessidades das 
crianças e melhores mecanismos de governança 
participativa e de responsabilização social. A UNICEF 
sensibilizará as populações para os direitos das crianças e 
dará poder a crianças e adolescentes para serem agentes 
de uma mudança positiva em questões sociais, 
económicas, climáticas e ambientais. 

Ver descrição 422 422 422 0 

SSR e ECS para Jovens Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
População 

Apoio ao reforço da Educação Completa sobre Sexualidade 
(ECS) tanto dentro como fora dos ambientes escolares 

A UNFPA ajudará as instituições governamentais 
relevantes a implementarem currículos de ECS: Manual 
sobre relações saudáveis para crianças fora da escola e 
círculos de rapazes e raparigas em escolas nos 
municípios selecionados de Díli, Baucau, Bobonaro, 
Ermera, Covalima, Viqueque e RAEOA (com 
financiamento da KOICA através do Projeto Juntos pela 
Igualdade e da União Europeia através da Iniciativa 
Spotlight – aguarda-se a extensão final) 

276 380 380 380 

Apoio ao Empresariado e à 
Criação de Emprego para 
Mulheres 

Programa das 
Nações 
Unidas para o 
Desenvol-
vimento 

Não foram fornecidas informações Prestação de AT à atividade de concessão de 
empréstimos em condições favoráveis; à atividade de 
empresariado; ao programa de estágios; e ao programa 
de desafios de inovação para os jovens 

270 0 0 0 

9451-Projeto global Bolsas 
de estudo 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Montante provisório a ser discriminado pelos projetos 
setoriais e bolsas de estudo. 

Não foram fornecidas informações 221 221 0 0 

Melhoria da Qualidade do 
Ensino - EGRA - 
P150515/TF019382: 

Banco 
Mundial 

O Banco Mundial apoiou o Ministério da Juventude, 
Educação e Desporto (MEJD) através da Melhoria da 
Qualidade do Ensino (P150515), visando o aumento da 
base de conhecimentos no setor em Timor-Leste e a 
realização de atividades essenciais para a implementação 

Não foram fornecidas informações 179 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 
Educação, Juventude e 

Desporto 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

do Ensino Pré-Primário. O BM apoiou três programas com 
vista ao aumento da base de conhecimentos: (i) Avaliação 
da qualidade do ensino, através da implementação da 
ferramenta de Avaliação da Leitura nos Primeiros Anos 
(EGRA); (ii) O Banco Mundial agiu como agente concessor 
no desenvolvimento de toda a documentação técnica 
relacionada com a candidatura de Timor-Leste a verbas da 
Parceria Global para a Educação (PGE); e (iii) Apoio à 
implementação por parte do Governo do Ensino Pré-
Primário (EPE) / melhoria da qualidade dos professores do 
pré-primário (atividade financiada pelo Governo da Nova 
Zelândia / MFAT).  

Assistência de 
Coordenação a Projetos 
(Transversal) 

Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
População 

O segmento do programa nacional da UNFPA que descreve 
atividades específicas com relevância direta para o 
programa como um todo, mas que não podem ser 
atribuídas a uma área programática específica, tais como 
eventos/atividades gerais de comunicação do mandato da 
UNFPA, revisão anual do programa da UNFPA, avaliação do 
programa da UNFPA no país, ações de formação que 
contribuem para o programa em geral e não para uma área 
específica do programa, etc. 

Apoio geral à implementação das quatro áreas de 
programa indicadas, por via do reforço dos 
conhecimentos e da capacidade para o planeamento, 
implementação e monitorização dos planos de trabalho 
para 2022. 

60 60 60 60 

Prestação de 
conhecimentos 
especializados para o 
desenvolvimento de um 
sistema eficaz e efetivo de 
gestão de cadeias de 
fornecimento para o 
governo (atividade de 
categoria 9) (Atividade 4) 

Programa 
Alimentar 
Mundial 

Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM contribuirá para 
os alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a 
alimentos adequados, nutritivos e a um preço razoável 
durante todo o ano, tal como previsto no Plano de Ação do 
Desafio Fome Zero, na Estratégia Nacional sobre Nutrição e 
na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
O objetivo global é erradicar a fome e a má nutrição em 
Timor-Leste até 2025, contribuindo para a concretização do 
alvo 2.2 dos ODSs até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa 
desenvolver a capacidade do governo em ministérios 
essenciais em áreas específicas nas quais o PAM possui 
uma vantagem competitiva, nomeadamente monitorização 
e avaliação, Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e 
prestação de serviços a nível municipal. Este Resultado 
Estratégico contribui para o alvo 17.9 dos ODSs. 

Aproveitando as vantagens comparativas do PAM em 
termos de gestão de cadeias de fornecimento, esta 
atividade visa desenvolver a capacidade de ministérios 
governamentais através da melhoria da capacidade de 
gestão de cadeias de fornecimentos por parte do 
governo. Ao mesmo tempo será reforçada a capacidade 
de funcionários em estruturas descentralizadas, 
incluindo a nível municipal, a fim de garantir uma 
prestação de serviços equitativa, efetiva e eficiente a 
nível comunitário. Será ainda aumentada a resiliência 
das pessoas e dos sistemas alimentares a nível 
governamental nacional e local. 

30 0 0 0 

Total Global  31.782 30.284 26.362 1.690 
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4.1.3 Ministério da Agricultura e Pescas 

O Ministério da Agricultura e Pescas é o terceiro maior beneficiário de apoio dos parceiros de desenvolvimento em Timor-Leste, com um total 

projetado de 23,7 milhões de dólares, o equivalente a 14.1% do total de financiamento previsto. O Ministério da Agricultura e Pescas abarca o 

projeto com o maior custo previsto em 2022, nomeadamente o Projeto de Melhoria da Produtividade Agrícola Sustentável. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Agricultura e Pescas 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Ai ba Futuru - Projeto de 
Parceria em prol de uma 
Agricultura Sustentável 
(PPAS) 

GIZ com 
fundos da 
Cooperação 
Alemã e da 
União 
Europeia 

O projeto visa dar oportunidades a pessoas marginalizadas, 
sobretudo jovens de ambos os sexos em áreas rurais, para 
beneficiarem de oportunidades de emprego nos sistemas 
de agrossilvicultura de Timor-Leste. O setor da 
agrossilvicultura tem um potencial económico elevado que 
de momento praticamente não é explorado. Partindo de 
uma abordagem de planeamento participativa, 
desenvolvida de forma conjunta e sensível a questões de 
conflito, o projeto visa: (i) aumentar a produção e a 
produtividade dos sistemas de agrossilvicultura; (ii) 
reforçar as capacidades dos agentes ao longo de cadeias de 
valor selecionadas na agrossilvicultura; (iii) melhorar o 
acesso aos mercados de produtos da agrossilvicultura (por 
exemplo frutas e vegetais e produtos de madeira em bruto 
ou processados); e (iv) melhorar o quadro institucional e 
organizacional para a promoção da agrossilvicultura. 

As atividades planeadas até ao final do projeto, em 
novembro de 2022, incluem:  
- distribuição de árvores de fruto às comunidades na 
estação chuvosa de 2021/2022 
- condução de formação para beneficiários (abordagem de 
grupos de agricultores) e funcionários do MAP sobre boas 
práticas, assim como formação mais especializada (por 
exemplo no uso de motosserras para agentes privados da 
cadeia de valor da madeira) 
- condução de ações de formação e acompanhamento de 
mentor na área das empresas agrícolas, com acesso a 
finanças para a criação e expansão de empresas 
- promoção de cadeias de valor através i) de apoio a 
organizações locais na organização de atividades 
relevantes; e ii) de um assessor colocado no MTCI 
- distribuição de sistemas de armazenamento e condução 
de ações de formação sobre o seu uso 
- continuação de planeamento participativo relativamente 
ao uso de terrenos  
- construção de infraestruturas em áreas rurais para 
recolha de água da chuva e de nascentes  
- apoio a quatro escolas profissionais agrícolas e técnicas 
com vista à melhoria do seu currículo e dos seus materiais 
de ensino  
- apoio ao MAP no desenvolvimento de uma estratégia de 
agrossilvicultura 
- condução de um estudo macroeconómico sobre o 
potencial da agrossilvicultura em Timor-Leste 
- condução de investigação sobre sistemas sustentáveis de 
agrossilvicultura  
- aumento da viabilidade da agrossilvicultura (por exemplo 
através da organização da 2ª Feira de Agrossilvicultura) 

7.086 0 0 0 
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Fase II do Projeto para 
Gestão Sustentável de 
Recursos Naturais com 
Base nas Comunidades 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Através deste projeto desenvolveu-se um modelo do 
mecanismo de Gestão Sustentável de Recursos Naturais 
com Base nas Comunidades (GSRN-BC), o qual foi 
introduzido em seis (6) aldeias nas bacias fluviais de Laclo e 
Comoro. Para alargar o mecanismo de GSRN-BC, o GTL 
solicitou ao GOJ a implementação de cooperação técnica 
adicional, o Projeto para a Promoção e Reforço da Gestão 
Sustentável de Recursos Naturais com Base nas 
Comunidades. 

Este projeto desenvolve o roteiro nacional para alargar a 
gestão de recursos naturais com base nas comunidades, 
com apoio técnico por parte de peritos japoneses, 
condução de algumas ações de formação e provisão dos 
bens e equipamentos necessários. 

2.514 0 0 0 

Projeto para o Aumento 
dos Rendimentos dos 
Agricultores por via do 
Reforço da Produção 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 do sistema de compras e 
armazenamento por parte do MCIA 

Este projeto pretende melhorar a cadeia de valor do arroz 
doméstico através da colocação de cinco peritos por 
períodos alargados e de alguns peritos por períodos 
breves; condução de ações de formação técnica; provisão 
dos bens e equipamentos necessários. 

1.647 1.016 0 0 

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, bem como 
de ajudar famílias rurais a entrarem em mercados agrícolas 
lucrativos. O TOMAK arrancou em junho de 2016 e 
decorrerá por um período inicial de cinco anos, havendo a 
possibilidade de ser alargado por mais cinco anos, até 
2026. 

O TOMAK irá aprofundar a sua cooperação com o 
Ministério da Saúde (MS), dado que o programa entra 
agora na sua segunda fase quinquenal (2021 a 2026). As 
principais áreas de colaboração serão o apoio continuado 
do TOMAK na promoção de abordagens agrícolas 
sensíveis à questão da nutrição (incidindo nos 
compromissos do MAP junto do Conselho Nacional de 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de Timor-
Leste – KONSSANTIL), bem como uma maior geração de 
rendimentos para famílias rurais através de melhores 
práticas agrícolas e de um maior acesso a mercados 
sustentáveis. O TOMAK manterá o seu foco no reforço dos 
serviços do MAP a nível comunitário para agricultores de 
ambos os sexos, em especial através dos serviços de 
extensão, veterinária e criação de animais. 

1.627 0 0 0 

Aumento dos Rendimentos 
através de Exportações 
Sustentáveis – Agricultura 
(Projeto RISE) 

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

A Nova Zelândia ajudará pequenos agricultores timorenses 
a aumentar os seus rendimentos através da diversificação 
de colheitas para exportação nas suas quintas. Numa 
parceria de custos partilhados com a cooperativa nacional 
de café, a Cooperativa Café Timor (CCT), as quintas 
receberão formação e meios para a reabilitação de plantas 
de café, expansão de quintas de cacau e plantação de 
especiarias (baunilha, pimenta e cravinho) por todo o país. 

Apoio continuado a exportações agrícolas sob uma nova 
atividade quinquenal (janeiro de 2021 a dezembro de 
2025), com foco na diversificação de colheitas para 
exportação, com um nível de investimento de 15,76 
milhões de dólares neozelandeses. A atividade apoiará:  
• reabilitação do café: 10.000 (6.000 atuais e 4.000 novas) 
quintas em terras altas em 5 municípios – quintas dotadas 
de serviços de extensão e de ferramentas manuais para 
reabilitar 6,8 milhões de árvores espalhadas por 2.533 

1.369 0 0 0 
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hectares de terra de cultivo; 
• expansão do cacau: 5.500 (5.000 atuais e 500 novas) 
quintas em terras baixas em 4 municípios – quintas 
dotadas de serviços de extensão, ferramentas manuais e 
500.000 novas plântulas para serem plantadas em 450 
hectares de terra de cultivo; 
• expansão das especiarias: 1.650 novas plantações 
criadas envolvendo 1.100 famílias em áreas altas e baixas 
em 5 municípios; 
• mitigação de eventos climáticos: as quintas abrangidas 
pelo projeto receberão 750.000 árvores de sombra para 
proteger as colheitas do sol e melhorar a força dos solos, 
100 toneladas de fertilizando orgânico e formação na 
gestão de quintas. 

G9209 – Projeto de 
Melhoria dos Modos de 
Vida assentes no Café e na 
Agrossilvicultura 

Banco 
Asiático de 
Desenvol-
vimento 

O Projeto de Melhoria dos Modos de Vida assentes no Café 
e na Agrossilvicultura é um projeto inovador que pretende 
melhorar os modos de vida dos produtores de café em 
Timor-Leste. O projeto irá suportar a implementação do 
novo Plano de Desenvolvimento do Setor do Café em 
Timor-Leste e testar um novo modelo para prestação de 
formação a 2.000 famílias produtoras de café nos 
municípios de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá e 
Manufahi. 

(i) identificação da participação de homens/mulheres 
(adultos e jovens) no cultivo de café e na agrossilvicultura; 
(ii) identificação do tempo gasto por homens e mulheres 
em tarefas domésticas, produção de café e outras tarefas 
de agrossilvicultura; (iii) desenvolvimento de perfis de 
pobreza e identificação de estratégias de sobrevivência; 
(iv) avaliação de dinâmicas dentro de famílias na tomada 
de decisões e a nível de posse e controlo de ativos 
(terrenos, finanças, equipamento); (v) identificação de 
vontade para continuar a participar no projeto e para 
melhorar a produtividade a longo prazo; (vi) identificação 
de vontade para alargar a participação na cadeia de valor 
do café; (vii) identificação do acesso e participação em 
programas de formação; e (viii) identificação de lacunas 
de capacidade técnica a nível da produção de café e da 
agrossilvicultura. 

1.000 1.000 1.000 0 

Aumento da resiliência das 
comunidades mais 
vulneráveis a secas 

União 
Europeia 

O objetivo global é reduzir a insegurança alimentar de 
forma estrutural e sustentável, atacando as causas base e 
subjacentes da vulnerabilidade e reduzindo os impactos 
negativos de estresses e choques. Haverá uma incidência 
específica em mulheres e meninas rurais, as quais estão 
mais vulneráveis a insegurança alimentar e nutricional no 
contexto de conflitos, eventos climáticos extremos e 
alterações climáticas. 

Não foram fornecidas informações 1.000 0 0 0 
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Desenvolvimento da 
Aquacultura em Timor-
Leste 

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

Esta atividade apoia o desenvolvimento sustentável do 
setor da aquacultura em Timor-Leste através de iniciativas 
que visam aumentar as existências de peixe fresco local, o 
acesso do peixe aos mercados locais e o consumo de peixe 
por parte dos timorenses. O apoio é ministrado através do 
Projeto de Parceria no Desenvolvimento da Aquacultura 
em Timor-Leste (PDATL). 

Reforço dos níveis de produção dos viveiros estabelecidos 
/ criados de dois para seis (sendo cinco na forma de 
parcerias público-privadas e um pertencente ao governo), 
aumento do número de agricultores apoiados de 253 para 
453, e melhoria do acesso dos agricultores a meios de 
produção – como ração para peixe – de qualidade e a bom 
preço. 

925 20 0 0 

Implementação dos 
Programas de Ação 
Estratégicos Nacionais para 
o Mar de Arafura e o Mar 
de Timor (ATSEA-2) 
(00110428) 

Fundo 
Fiduciário do 
Fundo Global 
para o Meio 
Ambiente 

O projeto ATSEA-2 é a segunda fase do programa ATSEA, 
financiado pelo FGMA e apoiado pelo PNUD. Visa melhorar 
a colaboração e coordenação na região dos Mares de 
Arafura e Timor (MAT). Em termos específicos o ATSEA-2 
incidirá no apoio à implementação do programa de ação 
estratégica (PAE) endossado, uma visão a 10 anos para os 
Mares de Arafura-Timor com o objetivo a longo prazo de 
“promover o desenvolvimento sustentável da região dos 
Mares de Arafura-Timor de modo a melhorar a qualidade 
de vida dos seus habitantes através do restauro, 
conservação e gestão sustentável dos ecossistemas 
marinhos e costeiros”. 

Apoio ao Ministério da Agricultura e Pescas através da 
avaliação de pontos quentes a nível marinho e de poluição 

622 1.825 0 0 

O Projeto de Gestão da 
Paisagem assente na 
Comunidade para Redução 
da Desflorestação e 
Fortalecimento da 
Resiliência Contra o Clima 
dos Modos de Vida Locais 
nas Bacias Hidrográficas 
Prioritárias 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

O projeto visa desenvolver a gestão da paisagem com base 
na comunidade, em cooperação com um projeto 
financiado pelo GCF. 

Este projeto apoia a criação da comissão de gestão de 
projeto do programa integrado do GCF, que consiste no 
presente projeto de cooperação técnica da JICA e no 
projeto de cofinanciamento do GCF. Apoia igualmente o 
início da condução de sessões de trabalho e de ações de 
formação sobre gestão de recursos naturais com base na 
comunidade em comunidades locais visadas. 

589 910 910 0 

Programa HATUTAN de 
Educação e Nutrição (o 
beneficiário é o Ministério 
da Educação) 

Embaixada 
dos Estados 
Unidos 

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 através de intervenções 
sustentáveis, abrangentes, coordenadas e assentes em 
dados. O programa opera em 4 municípios: Ainaro, Ermera, 
Liquiçá e Manatuto, prestando apoio ao programa de 

Não foram fornecidas informações 430 276 0 0 



36 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Agricultura e Pescas 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

merendas escolares em todos os estabelecimentos de 
ensino pré-primário e primário (440 escolas), bem como 
prestando apoio a nível de saúde comunitária, 
alfabetização dos alunos e gestão escolar em metade 
destas escolas e comunidades circundantes (220), incidindo 
nas escolas mais rurais e remotas. 

Assessor de 
Desenvolvimento das 
Pescas 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Este assessor apoia o desenvolvimento das pescas no MAP. Este projeto envia peritos e apoio do Japão com o intuito 
de desenvolver um plano concreto para melhorar as 
pescas locais a nível da cadeia de valor das pescas e das 
infraestruturas pesqueiras. 

397 199 0 0 

Projeto de 
Desenvolvimento Rural em 
Atsabe com vista à 
Melhoria do Sistema de 
Abastecimento de Água 
Agrícola no Distrito de 
Ermera (primeiro ano de 
02 de março de 2020 a 31 
de outubro de 2021) 

Governo do 
Japão 

Serão feitas instalações agrícolas e será prestada formação 
diversa a agricultores com vista a garantir atividades 
agrícolas estáveis e a melhorar os modos de vida em 
Atsabe, distrito de Ermera. 

O projeto ajuda o Governo a estimular e a melhorar a 
economia local. 

310 0 0 0 

Programa Aihan Diak ba 
Moris Diak 

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

Apoio a agricultores, cooperativas e pequenas e médias 
empresas (PMEs) a trabalhar nas áreas da segurança 
alimentar e cadeias de valor agrícola 

N/D 259 0 0 0 

Entidade de Supervisão do 
Projeto de Melhoria da 
Produtividade da 
Agricultura Sustentável 
(PMAS) - 
P155541/TF0A0236 

Banco 
Mundial 

Melhorar a produtividade agrícola e os rendimentos dos 
pequenos agricultores de forma sustentável, através: (i) de 
planeamento participativo; (ii) do desenvolvimento de 
organizações de agricultores viradas para o comércio; (iii) 
de investimentos rurais em pequena escala; e (iv) do 
reforço da capacidade do MAP para prestar serviços de 
assessoria e extensão assentes nos agricultores e nos 
mercados. 

Não foram fornecidas informações 142 118 108 0 

Marketing para as 
Exportações de Café 

Agência de 
Cooperação 

Programa de formação no Japão Este projeto visa melhorar a capacidade da associação de 
café em Ermera e ajudá-la a renovar velhas plantas de 

73 147 0 0 
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Internacional 
do Japão 

café através de instruções técnicas por parte de uma ONG 
japonesa. 

11335 - Quinta de Portugal Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Contribuição para a melhoria da segurança alimentar, 
estímulo da diversificação na produção de colheitas 
agrícolas industriais e melhores práticas agrícolas. 

Não foram fornecidas informações 64 0 0 0 

Cooperação de 
Seguimento relativamente 
ao Projeto de Reabilitação 
e Melhoria do Esquema de 
Irrigação de Buluto 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Projeto de seguimento para reabilitar as instalações de 
Irrigação de Buluto. 

Este projeto repara os danos nas estruturas de derivação 
do Esquema de Irrigação de Buluto. 

28 0 0 0 

ENV/2021/423328 – 
Assistência Técnica para 
Apoio ao Cultivo de 
Carbono, Local – Timor-
Leste 

União 
Europeia 

O projeto visa criar um mercado de crédito de carbono que 
recompense economicamente atividades de sequestro de 
carbono no setor da silvicultura. 

Não foram fornecidas informações 0 1,765 230 0 

Total 23,648 11,441 6,415 0 

 

 

4.1.4 Ministério da Administração Estatal 

Está previsto que o Ministério da Administração Estatal receba 8,9 milhões de dólares dos parceiros de desenvolvimento em 2022, o equivalente 

a 5,3% do total. Os valores aqui indicados não incluem o Apoio Direto ao Orçamento por parte da União Europeia ao Ministério da Administração 

Estatal, o qual representará cerca de 2,8 milhões em 2022. Não incluem igualmente uma injeção suplementar de 3,1 milhões do Governo da 

Austrália com vista a apoiar o PNDS. Estas verbas fazem parte do orçamento e como tal estão incluídas nos recursos do Governo de Timor-Leste. 

Títulos dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Administração Estatal 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Parceria para Fortalecer o 
Desenvolvimento e a 
Administração Municipal 
dos Sucos (PARTISIPA, 
anteriormente PNDS-PE) 

Governo da 
Austrália 

O PARTISIPA apoia a) a execução com qualidade do 
Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos – PNDS; 
b) a melhoria da descentralização da prestação de serviços 
através do reforço da administração em três municípios-
piloto (Baucau, Bobonaro e Ermera); e c) a melhoria do 

O PARTISIPA é um programa a 10 anos que trabalha 
com o Ministério da Administração Estatal visando 
ajudar as instituições governamentais na provisão de 
serviços de infraestruturas de qualidade acessíveis a 
todos, bem como apoiar a resiliência das comunidades 
através de uma participação ampla, oportunidades 

5.205 5.205 5.205 0 



38 

Títulos dos Projetos em 
apoio ao Ministério da 
Administração Estatal 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

funcionamento e da manutenção de sistemas de 
abastecimento de água em zonas rurais. 

económicas e melhoria das infraestruturas das aldeias. 
No final do programa o PARTISIPA pretende ter atingido 
três resultados: PNDS e O&M de água rural 
implementados de forma efetiva pelo governo; 
municípios selecionados têm melhor administração 
pública para a prestação de serviços; e comunidades 
constroem e gerem pequenas infraestruturas de 
qualidade. 

Projeto de Aceleração do 
Acesso a Energias Limpas 
para Redução da 
Desigualdade (ACCESS) 

Agência 
Internacional 
de 
Cooperação 
da Coreia 
com o PNUD 

O Projeto está a ser implementado pelo PNUD Indonésia e 
pelo PNUD Timor-Leste com vista a reforçar a Cooperação 
Sul-Sul e a Cooperação Triangular entre a Indonésia e 
Timor-Leste, com vista à promoção do uso de energias 
limpas em áreas rurais. 

O Projeto instalará 1000 luzes solares em aldeias 
remotas dos municípios de Manatuto, Bobonaro e Díli 
(Ataúro). O Projeto irá também dotar 648 famílias com 
água potável através do uso de bombas de água a 
energia solar. 

1.411 601 0 0 

Eleições em TL seguras 
contra o COVID (00126023) 

PNUD com 
fundos do 
Governo do 
Japão 

Não foram fornecidas informações • Construção de 6 novos gabinetes municipais BEM (3 
STAE e 3 CNE) seguros contra o COVID  
• Desenvolvimento de um “Plano e Manual para 
Eleições Seguras contra o COVID (PMESC) para os EMBs, 
e formação de funcionários de BEM e outras instituições 
relevantes em conformidade 
• Apoio às EMBs e aos jornalistas através de promoções 
inovadoras do voto e campanhas de sensibilização para 
o COVID.  
• Reforço das capacidades de mulheres, jovens e 
pessoas com deficiência na promoção da sua 
participação e representação políticas, em especial 
através do ciclo eleitoral  
• Em nome do Governo de Timor-Leste o projeto irá 
conduzir o aprovisionamento de tinta indelével para as 
próximas eleições legislativas. 

1.258 2.762 554 0 

Reforço do 
Desenvolvimento Local 
Integral por via da 
Capacitação das 
Autoridades Municipais em 
Timor-Leste – UE 

PNUD com 
fundos da 
União 
Europeia 

 O projeto ajudará o MAE na condução de um estudo de 
viabilidade com vista à implementação-piloto de um 
modelo de prestação de serviços de balcão único a nível 
municipal. 

973 344 0 0 

Avaliação dos estragos 
causados pelo Ciclone 

Banco 
Mundial 

Esta atividade irá apoiar o Governo de Timor-Leste na 
realização de uma avaliação remota dos estragos causados 

Não foram fornecidas informações 10 5 0 0 
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Tropical Seroja e apoio ao 
aumento da resiliência. 

pelo recente ciclone, incidindo nos impactos sobre os 
setores essenciais da habitação, transportes e agricultura. 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) está a conduzir o PDNA com o Governo, tendo sido 
pedido ao Banco Mundial que faça uma contribuição 
preliminar para a avaliação através de uma abordagem 
remota. A avaliação atempada dos estragos será vital para 
informar o plano de recuperação a mais longo prazo do 
Governo. Esta atividade irá igualmente dar resposta às 
necessidades a longo prazo em termos de investimentos 
para a redução de riscos e preparação para emergências, 
realizando avaliações técnicas e atividades de capacitação. 

Total 8.857 8.917 5.760 0 

 

4.1.5 Ministério das Obras Públicas 

Está previsto que o Ministério das Obras Públicas receba 8,8 milhões de dólares em 2022, o equivalente a 5,2% do total projetado do apoio dos 

parceiros de desenvolvimento. A maior fatia (5,9 milhões) diz respeito ao Programa de Desenvolvimento da Polícia de Timor-Leste, um programa 

da Austrália que dura há já vários anos. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 
Obras Públicas 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Fase II das Estradas para o 
Desenvolvimento (R4D) – 
Fase de Ligação de 
Programas de Apoio ao 
R4D 

Fundos do 
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 usando empreiteiros privados. A primeira 
fase do R4D decorreu entre 2012 e 2016. 

A Fase de Ligação do Programa de Apoio ao R4D (R4D-
PA) continua a reforçar a capacidade da Direção 
Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias 
(DNEPCC) do Ministério das Obras Públicas para 
supervisionar a reabilitação e a manutenção de estradas 
rurais. A Fase de Ligação do R4D incide no 
desenvolvimento da capacidade dos funcionários 
relevantes do GTL (incluindo gabinetes municipais) para 
gerir a rede de estradas rurais de Timor-Leste numa 
base sustentável, por via de uma combinação de 
capacitação individual com fortalecimento de sistemas. 

3.514 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 
Obras Públicas 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Água, higiene e 
saneamento da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
Infância 

A UNICEF apoiará o Ministério das Obras Públicas, o 
Ministério da Saúde e a Bee Timor-Leste no sentido de 
melhorar os serviços de água, saneamento e higiene 
(WASH) em comunidades rurais e progressivamente em 
áreas urbanas, defendendo um maior financiamento 
público para um abastecimento acessível de água e 
saneamento, promovendo inovação e parcerias nas áreas 
da resiliência ao clima, fortalecimento comunitário, 
abordagens financeiras e de mercado ao saneamento total, 
reforço de comunicação de alterações sociais e 
comportamentais, prestação de assistência técnica e 
provisão de instalações de WASH acessíveis para pessoas 
com deficiência e a pensar também nas crianças, incluindo 
a melhoria da saúde e higiene menstruais, melhorando o 
WASH em instalações de saúde, e fazendo a convergência 
com programação de desenvolvimento para crianças de 
tenra idade. 

Ver descrição 1.227 1.227 1.227 0 

Capacitação a nível de 
abastecimento de água 
segura e lavagem de mãos, 
em linha com as 
necessidades resultantes 
do COVID-19 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Cooperação técnica em prol de abastecimento de água 
segura e saneamento, em resposta ao COVID-19 

O projeto apoia o Governo através da provisão de 
equipamentos e químicos para instalações de 
distribuição de água 

670 0 0 0 

Projeto para a Melhoria da 
Gestão do Abastecimento 
de Água 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Aumento da capacidade administrativa O projeto ajuda o Governo através do envio de peritos e 
de formadores, bem como da provisão de equipamento. 

644 916 524 0 

G0404-TIM: PROJETO 
SETORIAL DE MELHORIA 
DA REDE RODOVIÁRIA 
(FINANCIAMENTO 
ADICIONAL) 

Banco 
Asiático de 
Desenvol-
vimento 

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

O projeto financia a melhoria da estrada que liga 
Manatuto a Natarbora. Esta, para lá de melhorar em 
muito a conetividade nacional, irá apoiar diretamente 
os esforços governamentais para desenvolver a 
indústria do petróleo e do gás na costa sul. O projeto irá 
igualmente financiar a preparação de outras ligações 
rodoviárias prioritárias. 

500 500 0 0 

TA:9932: Implementação 
de Reformas para 
Crescimento e 
Competitividade 

Banco 
Asiático de 
Desenvol-
vimento 

A AT apoiará a preparação, atualização e implementação 
de planos de trabalho para transformar a Direção-Geral de 
Água e Saneamento e a Eletricidade de Portugal em EPEs. 
Caso seja bem-sucedida, esta transformação conduzirá a 

Plano de trabalho de corporização com prazos definidos 
preparado, monitorizado e implementado para a DGAS 
e a EdTL. O relatório deverá apoiar a redução no tempo 

500 250 100 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 
Obras Públicas 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

uma melhor gestão de ativos e a uma prestação de serviços 
mais eficiente e sensível. A AT irá rever a Lei sobre 
Sociedades Comerciais de 2017 e desenhar e implementar 
um plano de trabalho para melhorar o registo de empresas. 
O foco imediato estará na eliminação de situações de 
ineficiência e atrasos desnecessários. A revisão irá também 
mapear um caminho que ajudará a identificar recursos 
para a implementação de um registo eletrónico de 
empresas. 

e custo médios para o registo de empresas e no reporte 
anual para diferentes classes de empresas. 

Melhoria do Acesso Rural 
(MRA) a áreas de 
agrossilvicultura 

OIT com 
fundos da 
União 
Europeia 

O componente MRA AGROSSILVICULTURA é um 
componente de uma parceria de Agrossilvicultura 
Sustentável entre Timor-Leste, a UE, a Alemanha e a OIT, 
que irá contribuir para uma agrossilvicultura pacífica, 
inclusiva e sustentável em Timor-Leste, por via a melhoria 
do acesso rural, da criação de emprego, da criação de 
oportunidades de receitas através do desenvolvimento da 
agrossilvicultura, e da redução duradoura da insegurança 
alimentar e da má nutrição em zonas rurais. 

Prestação de apoio técnico na implementação da 
reabilitação e manutenção de estradas rurais, adotando 
abordagens de investimento com uso intensivo de mão-
de-obra para melhorar o acesso e as ligações dos 
mercados a áreas de silvicultura, assim como permitir a 
criação de emprego e de oportunidades económicas. 
Condução de capacitação junto de empreiteiros locais 
para que possam implementar e supervisionar 
efetivamente projetos de construção rodoviária. 
Prestação de assessoria e apoio técnico na capacitação 
da DEPCC, Centro de Formação Don Bosco, IADE e 
funcionários municipais. Desenvolvimento de manuais, 
diretivas e ferramentas de formação para ajudar ações 
de formação, a acreditação de cursos do Centro de 
Formação Don Bosco e o desenvolvimento da 
capacidade do setor privado. Desenvolvimento e 
promoção de mecanismos de apoio em prol do 
desenvolvimento de empreiteiros. 

468 0 0 0 

Formação em Mecânica e 
Operação de Veículos de 
Grandes Dimensões e 
Máquinas de Construção 
em Timor-Leste 

Governo do 
Japão 

No primeiro ano a JDRAC irá formar vinte (20) timorenses 
com vista a aumentar os seus conhecimentos e 
qualificações relativamente à manutenção de camiões e 
outros tipos de veículos, em parceria com o Ministério das 
Obras Públicas e o Instituto de Gestão de Equipamentos 
(IGE-IP). 

O projeto treina mecânicos de modo a melhorar as suas 
qualificações para fazer a manutenção de camiões e 
outros veículos semelhantes.  

310 0 0 0 

Estudo junto do Setor 
Privado para a Prevenção 
de Desastres de 
Abatimento de Estradas 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Verificação da efetividade e da compatibilidade do uso da 
técnica de prevenção de desastres de abatimento de 
estradas em TL. 

Este projeto utiliza conhecimentos técnicos japoneses 
para a prevenção de abatimentos na estrada n.º 3 
(Maubara) como projeto-piloto. 

303 949 62 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 
Obras Públicas 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

G0504: Projeto de 
reabilitação e manutenção 
de estradas distritais em 
Timor-Leste - CA com o 
BAsD 

União 
Europeia 

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

O MI, visando melhorar o desempenho do setor 
rodoviário, desenvolveu com a ajuda do BAsD um 
programa de desenvolvimento a médio prazo da rede 
rodoviária (PDMPRR), o qual começou a ser 
implementado em 2010 com a Concessão do BAsD 
0180-TIM: Projeto Setorial de Desenvolvimento da Rede 
Rodoviária. Este projeto está a implementar um 
programa de manutenção rodoviária nos distritos 
servidos pelas estradas visadas no projeto. 

250 100 100 0 

Estudo pós-situação e 
recolha de dados sobre 
gestão de cheias em Díli. 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Cooperação técnica a nível de estudo com vista à redução 
de riscos em desastres futuros. 

Este projeto conduz um estudo aos danos causados 
pelas cheias nas infraestruturas [parede de retenção no 
Rio Comoro, Irrigação em Maliana I e Abastecimento 
estruturas hídricas em Buluto e Bemos] e prepara 
recomendações para redução de riscos em desastres 
futuros. 

192 0 0 0 

Prioridade Estratégica 3: 

2020-21 PLANO DE 

TRABALHO ATIVIDADE TLS 

PE-3 

Organização 

Mundial da 

Saúde 

Aumento da saúde e do bem-estar dos cidadãos: Resposta 

aos impactos sobre a saúde de alterações climáticas, riscos 

ambientais e outros fatores que afetam a saúde, incluindo 

em pequenos Estados insulares em vias de 

desenvolvimento e noutros cenários vulneráveis 

Não foram fornecidas informações 114 119 125 0 

Assessor para Controlo de 
Infraestruturas e 
Qualidade Rodoviárias 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Este assessor apoia a manutenção de infraestruturas 
rodoviárias e o controlo de qualidade na DEPCC 

Este projeto vem aumentar a capacidade dos 
engenheiros do Ministério das Obras Públicas para 
executar projetos de infraestruturas 

93 0 0 0 

Cooperação entre AdP 
(Águas de Portugal) e 
Timor-Leste no setor da 
água e saneamento 

Portugal Assistência técnica, formação técnica e apoio à gestão e 
melhoria de sistemas e serviços de abastecimento de água 
e de águas residuais. 

Não foram fornecidas informações 1 1 1 0 

 8.786 4.062 2.140 0 
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4.1.6 Secretaria de Estado do Ambiente 

A Secretaria de Estado do Ambiente beneficiará de três atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento, com a maior a ser o programa 

PARTISIPA da Austrália, o qual presta assistência técnica à equipa do PNDS. O apoio a prestar à Secretaria de Estado do Ambiente está previsto 

nos 7,3 milhões de dólares, o equivalente a 4.3% do desembolso planeado pelos parceiros de desenvolvimento em 2022. 

Título dos Projetos em 
Apoio à Secretaria de 
Estado do Ambiente 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Salvaguarda das 
comunidades rurais e dos 
seus ativos físicos contra 
desastres provocados pelo 
clima em Timor-Leste. 
 
107294 

PNUD com 
financia-
mento do 
Fundo Verde 
para o Clima 

Salvaguarda das comunidades rurais e dos seus ativos 
físicos contra desastres provocados pelo clima em Timor-
Leste. 

O projeto ajuda o GTL a salvaguardar comunidades 
vulneráveis e os seus ativos físicos contra desastres 
produzidos pelas alterações climáticas em 6 municípios 
visados. Irá implementar medidas de proteção contra o 
clima com vista a melhorar infraestruturas rurais de 
pequena dimensão, como sejam estradas, proteção 
contra cheias, sistemas de irrigação e sistemas de 
abastecimento de água.  
Em 2022 as povoações destes 6 municípios irão 
beneficiar de pelo menos 15 unidades de 
infraestruturas resilientes em relação ao clima, a serem 
implementadas com o MAE. Contarão também com 
pelo menos 50 hectares de terrenos reflorestados e 
reabilitados (com o MAP) para servirem de barreira 
contra desastres provocados pelo clima, em virtude da 
restauração da paisagem e do aumento da estabilidade 
das terras os pontos de captação vulneráveis em que as 
unidades de infraestruturas de pequena dimensão 
estão localizadas. 

5.454 5.674 5.042 0 

ENV/2020/416278 - 
Programa Rai Matak 
(Terras Verdes): Cultivo de 
Carbono para Timor-Leste 

União 
Europeia 

O programa conduzirá à melhoria da resiliência ao clima 
por parte dos agricultores de subsistência em Timor-Leste, 
à melhor aplicação de práticas climáticas eficazes em zonas 
rurais, como por exemplo a reflorestação, a 
agrossilvicultura e o cultivo de carbono com base nas 
comunidades, ao acesso a serviços financeiros e à melhoria 
da igualdade de género a curto e médio prazo nos locais 
visados 

Melhoria da resiliência ao clima de agricultores de 
subsistência em Timor-Leste, maior aplicação de 
práticas atentas à questão do clima, tais como 
reflorestação, agrossilvicultura e cultivo de carbono por 
parte de comunidades rurais, acesso a serviços 
financeiros e melhoria da igualdade de género a curto e 
médio prazo nos locais-alvo. 

586 586 283 0 

Reforço de capacidades 
nacionais específicas para 
melhorar a tomada de 
decisões e inserir 
obrigações ambientais 

PNUD com 
financia-
mento do 
Fundo 
Fiduciário do 

Reforço de capacidades nacionais específicas para 
melhorar a tomada de decisões e inserir obrigações 
ambientais globais nas prioridades de desenvolvimento 
nacional  

Prestação de apoio técnico sobre sistemas e processos 
para gestão de dados e informações importantes sobre 
o ambiente; apoio à revisão de políticas e instrumentos 
legais e reguladores relevantes; inserção das 
Convenções do Rio em políticas altamente prioritárias 

541 0 0 0 



44 

Título dos Projetos em 
Apoio à Secretaria de 
Estado do Ambiente 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

globais nas prioridades de 
desenvolvimento nacional 
(00108967) 

Fundo Global 
para o Meio 
Ambiente 

de desenvolvimento setorial, legislação, planos e/ou 
programas; Anúncios públicos sobre questões 
ambientais e alterações climáticas. 

Plactics Upcyling Alliance Agência dos 
Estados 
Unidos para 
o Desenvol-
vimento 
Internacional 

A USAID e a Agência Internacional de Cooperação da Coreia 
(KOICA) estabeleceram acordos separados com a Mercy 
Corps (o acordo da USAID com a Mercy Corps é a “Plastics 
Upcycling Alliance”), com a indústria local Caltech e com a 
cervejeira mundial Heineken (as quais prestam 
separadamente dinheiro e recursos em género. Os acordos 
estabelecidos permitiram alinhar estas instituições num 
quadro de resultados que visa avançar Timor-Leste rumo 
ao estatuto de ‘neutralidade plástica’. O esforço 
combinado, conhecido como a Plastic Solutions Alliance, 
procura criar uma cadeia de valor para plástico usado que 
acrescente à pequena base produtiva de Timor-Leste, traga 
alguma diversificação à economia dependente do petróleo 
e faça avançar o país no seu caminho rumo à 
autossuficiência. Para este esforço ter sucesso é necessário 
criar uma cadeia de fornecimento para os resíduos 
plásticos, ao mesmo tempo que se estimula um mercado 
para produtos feitos a partir de plástico reciclado. 

O projeto continuará a apoiar a Universidade Nacional 
de Timor-Leste na investigação e desenvolvimento de 
tecnologias que criem aplicações industriais para 
resíduos plásticos reciclados. Estão em curso 
negociações com a Secretaria de Estado do Ambiente 
na estrutura administrativa do "Banco Plástico" 
proposto pelo departamento governamental. As 
negociações continuarão em 2022, visando 
oportunidades para parcerias público-privadas na 
recolha de resíduos sólidos através dos governos 
municipais, incorporando cláusulas em contratos 
rodoviários governamentais que exijam a utilização de 
até 10% de resíduos plásticos reciclados como agregado 
para betume usado em projetos de repavimentação 
rodoviária. 

447 307 0 0 

CSO-LA/2019/410716 - 
Hamenus Lixu Plastiku 

União 
Europeia 

A ação providencia plataformas para envolvimento de 
agentes do governo, setor privado e sociedade civil na 
promoção de responsabilidade social a nível da reciclagem 
de plástico e da mitigação das alterações climática. O 
programa irá também apoiar empresas locais que iniciaram 
abordagens de desenvolvimento de alternativas ao plástico 
e soluções de reciclagem. 

Provisão de plataformas para envolvimento do governo, 
setor privado e agentes da sociedade civil na promoção 
da responsabilidade social pela reciclagem dos plásticos 
e pela mitigação das alterações climáticas, com apoio a 
negócios locais que tenham iniciado abordagens para 
desenvolver alternativas ao plástico e soluções de 
reciclagem 

255 84 0 0 

Total Global 7.282 6.651 5.325 0 
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4.1.7 Ministério do Interior 

Está previsto que o Ministério das Obras Públicas receba 6.8 milhões de dólares de apoio dos parceiros de desenvolvimento em 2022. 

Aproximadamente metade deste valor virá do PDPTL, o programa australiano que dura há já vários anos. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério do 
Interior 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa de 
Desenvolvimento da 
Polícia de Timor-Leste 
(PDPTL) 

Governo da 
Austrália 

Através do Programa de Desenvolvimento da Polícia de 
Timor-Leste a Polícia Federal da Austrália está a ajudar a 
melhorar as qualificações de policiamento e os níveis de 
instrução no seio da Polícia Nacional de Timor-Leste 
(PNTL). 

O PDPTL continua a permitir à PNTL melhorar as suas 
capacidades estratégicas. As principais áreas de foco 
para o PDPTL em 2021-22 incluem: 1 – Construção de 
um novo Centro de Dados de TIC da PNTL; 2 – Melhoria 
dos resultados das investigações de situações de 
violência contra mulheres e menores, com novos 
acordos de cooperação implementados no que toca à 
investigação da exploração de menores na internet; 3 – 
Implementação de um novo modelo e regime de 
formação sobre o Uso da Força; 4 – Criação de um 
Centro Integrado de Gestão de Informações e de um 
Centro de Investigação Criminal, envolvendo diversas 
agências; 5 – Desenvolvimento de um pacote base de 
formação de recrutas em policiamento comunitário; 6 – 
Melhoria do apoio a prioridades de Segurança 
Fronteiriça e Marítima; e 7 – Estabelecimento de um 
novo Laboratório Forense da PNTL. 

3.579 0 0 0 

PASK (Programa de Apoio à 
Segurança das 
Comunidades / Programa 
Apoiu Seguransa 
Komunidade) 

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

O PASK apoiará iniciativas que visem melhorar a segurança 
comunitária através do reforço da governação participativa 
e da promoção de abordagens de policiamento 
comunitário dentro da Polícia de Timor-Leste. 

Provisão de mais uma fase de apoio para incutir 
quadros institucionais, legais e práticos na PNTL 
relativamente ao policiamento comunitário, ao mesmo 
tempo que se abordam mecanismos comunitários de 
resolução de disputas, com foco no acesso à justiça por 
parte de mulheres e jovens. 

1.110 1.233 0 0 

ENV/2020/417385 – 
Iniciativa de Resiliência 
Urbana em Maloa 

União 
Europeia 

O objetivo global é aumentar a resiliência do ecossistema e 
das populações contra as alterações climáticas, por meio 
de uma gestão integrada dos terrenos e das bacias 
hidrográficas. 

Promoção de abordagens sustentáveis de gestão de 
terrenos / bacias hidrográficas em Timor-Leste e do 
desenvolvimento socioeconómico das comunidades que 
residem na bacia do Rio Maloa, bem como da sua 
situação de saúde, através do apoio a iniciativas 
promovidas pela sociedade civil. 

953 220 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério do 
Interior 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Reforço da Capacidade de 
Gestão Fronteiriça em 
Timor-Leste-IB.0265 

OIM, com 
fundos do 
Departa-
mento dos 
Assuntos 
Internos da 
Austrália 

O objetivo do projeto proposto é contribuir para melhorar 
a capacidade de gestão fronteiriça do Governo de Timor-
Leste, por via da colocação de DMIS integrados e 
funcionais, com ligação entre a sede do Serviço de 
Migrações em Díli e os 4 Pontos de Travessia Fronteiriça 
(PTFs), nomeadamente: 1. Travessia Terrestre em 
Batugade; 2. Travessia Terrestre em Sakato; 3. Aeroporto 
Internacional de Díli; e 4. Travessia Terrestre em Salele. 
Será ainda concretizada a interligação com a Interpol e 
listas nacionais de alerta. 

Este projeto contribuirá para o reforço da gestão das 
migrações e para prevenir movimentações ilegais de 
pessoas, através da melhoria do sistema integrado de 
gestão fronteiriça. Em 2022 ajudará o Ministério do 
Interior ao reforçar o Quadro Institucional, usando uma 
abordagem a nível de todo o governo e sensível à 
questão do género. Trará aspetos práticos e úteis no 
que toca a mecanismos de coordenação, como sejam a 
Avaliação GFI, Plano de Ação GFI e NOP sobre 
Coordenação Interagências. Visa igualmente reforçar a 
capacitação nos Serviços de Migrações de Timor-Leste e 
noutras autoridades relevantes, a fim de facilitar uma 
gestão efetiva das migrações segundo as melhores 
práticas e normas internacionais.  

508 0 0 0 

Prioridade Estratégica 2: 
ATIVIDADE TLS 2020-21 PE-
2 Emergências de Saúde 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Populações mais bem protegidas contra emergências de 
saúde: Reforço das capacidades a nível nacional, regional e 
global em prol de uma melhor proteção das populações 
contra epidemias e outras emergências de saúde. 

Não foram fornecidas informações 185 194 218 0 

9688 - Programa de 
Cooperação Técnico-
Policial - Programa Global 

Portugal Cooperação técnico-policial. Não foram fornecidas informações 157 157 65 0 

Prioridade Estratégica 3: 

2020-21 PLANO DE 

TRABALHO ATIVIDADE TLS 

PE-3 

Organização 

Mundial da 

Saúde 

Aumento da saúde e do bem-estar dos cidadãos: Resposta 

aos impactos sobre a saúde de alterações climáticas, riscos 

ambientais e outros fatores que afetam a saúde, incluindo 

em pequenos Estados insulares em vias de 

desenvolvimento e noutros cenários vulneráveis 

Não foram fornecidas informações 114 119 125 0 

PGP (Quadro de 

Preparação para Gripes 

Pandémicas) 

Organização 

Mundial da 

Saúde 

PGP (Quadro de Preparação para Gripes Pandémicas): 1) 

Laboratório nacional e sistemas de vigilância contribuem 

com avaliação de riscos e medidas de resposta em tempo 

útil; 2) Os planos nacionais de preparação para gripes 

pandémicas são atualizados no contexto de uma prontidão 

para todos os perigos e da segurança global em termos de 

saúde. 

Não foram fornecidas informações 79 83 94 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério do 
Interior 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Iniciativa Spotlight em 
Timor-Leste. Uma iniciativa 
conjunta com a UE 120133 

PNUD com 
fundos da 
União 
Europeia 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 
viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste 
inclusivo e com igualdade de género. 

Construção de 2 espaços seguros, a concluir em 2022. 
Formação em UPV 

57 0 0 0 

RSC (Resposta a Surtos e 
Crises) 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Quadro de Respostas de Emergência implementado em 
situações de emergência e desastres agudos/imprevistos 
com consequências ao nível da saúde pública. 

Não foram fornecidas informações 23 24 25 0 

Avaliação dos estragos 
causados pelo Ciclone 
Tropical Seroja e apoio ao 
aumento da resiliência. 

Banco 
Mundial 

Esta atividade irá apoiar o Governo de Timor-Leste na 
realização de uma avaliação remota dos estragos causados 
pelo recente ciclone, incidindo nos impactos sobre os 
setores essenciais da habitação, transportes e agricultura. 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) está a conduzir o PDNA com o Governo, tendo sido 
pedido ao Banco Mundial que faça uma contribuição 
preliminar para a avaliação através de uma abordagem 
remota. A avaliação atempada dos estragos será vital para 
informar o plano de recuperação a mais longo prazo do 
Governo. Esta atividade irá igualmente dar resposta às 
necessidades a longo prazo em termos de investimentos 
para a redução de riscos e preparação para emergências, 
realizando avaliações técnicas e atividades de capacitação. 

Não foram fornecidas informações 9 5 0 0 

Total 6,773 2,036 528 0 

4.1.8 Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura 

Em 2022 o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura receberá 6,1 milhões de dólares dos parceiros de desenvolvimento, o equivalente a 

cerca de 3.7% do total de apoio previsto para o próximo ano.  

Título do Projeto em apoio 
ao Ministério do Ensino 

Superior, Ciência e Cultura 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Bolsas de estudo de curta 
duração 

Programa de 
Ajuda da 
Nova 
Zelândia, 
Ministério 
dos Negócios 

Até 20 bolsas de estudo de curta duração na Nova Zelândia 
disponíveis todos os anos. 

Não foram fornecidas informações 1.499 1.499 0 0 
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Título do Projeto em apoio 
ao Ministério do Ensino 

Superior, Ciência e Cultura 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Estrangeiros 
e Comércio 

6148-Encargos com 
estudantes timorenses que 
frequentam o Ensino 
Superior em Portugal ao 
abrigo do Regime Especial 
de Acesso. 

Portugal Apoio a alunos timorenses que frequentam o ensino 
superior em Portugal ao abrigo do regime de Acesso 
Especial.  

Não foram fornecidas informações 993 993 993 0 

12033-PRO Português Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Criação de um grupo de formadores nacionais a nível de 
posto administrativo e reforço das qualificações técnico-
científicas, didático-pedagógicas e linguísticas para lecionar 
cursos de língua portuguesa (Níveis A2, B1, e B2).  

Não foram fornecidas informações 961 0 0 0 

Programa australiano de 
atribuição de Bolsas de 
Estudo 

Governo da 
Austrália 

A Austrália oferece bolsas de estudo a alunos timorenses 
de ambos os sexos para adquirirem qualificações de ensino 
superior em universidades australianas. 

A Austrália apoiará Timor-Leste através da provisão de 
bolsas de estudo a alunos timorenses para estudarem 
em universidades australianas, desenvolvendo assim 
qualificações, conhecimentos e redes profissionais que 
lhes permitirão contribuir para o desenvolvimento de 
Timor-Leste aquando do seu regresso. A Austrália 
apoiará também uma associação de antigos alunos 
Timor-Leste – Austrália para implementar concessões 
de desenvolvimento setorial em Timor-Leste. 

889 889 889 0 

10981 - Formar Mais – 
Formação Contínua de 
Professores 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Apoiar a formação académica e profissional de professores. Não foram fornecidas informações 639 0 0 0 

11814-FOCO.UNTL - 
Formar, Orientar, Certificar 
e Otimizar com a UNTL 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação e 
da Língua 

Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em 
Timor-Leste e para a consolidação da língua portuguesa 
como instrumento para aquisição e acesso a 
conhecimentos. 

Não foram fornecidas informações 423 0 0 0 

10712 - Capacitação da 
Universidade Nacional de 
Timor-Leste em Língua 
Portuguesa: Centro de 
Língua Portuguesa, 
Faculdade de Educação 
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 meio do reforço das 
qualificações técnico-científicas e didático-pedagógicas, 
bem como de cursos linguísticos. 

Não foram fornecidas informações 312 0 0 0 
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Título do Projeto em apoio 
ao Ministério do Ensino 

Superior, Ciência e Cultura 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

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

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

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

Este projeto melhora a capacidade dos docentes em 
termos de ensino e aprendizagem, de acordo com as 
necessidades da sociedade 

294 0 0 0 

Programa de Líderes 
Globais 

Agência de 
Cooperação 
Internacional 
do Japão 

Programa de bolsas de estudo (Mestrados) Este projeto apresenta aos participantes um programa 
especial de experiências de desenvolvimento no Japão, 
bem como um programa de licenciatura numa 
universidade japonesa. 

124 7.000 67 0 

EIDHR/2020/416076 – 
Melhoria do Ensino e da 
Investigação sobre Direitos 
Humanos na Universidade 
Nacional de Timor-Leste 
(UNTL) 

União 
Europeia 

O objetivo da ação é continuar a melhorar e a manter a 
efetividade e aumentar o impacto das Instituições 
Nacionais de Direitos Humanos (INDH) na execução do seu 
mandato de promover e proteger os direitos humanos e a 
boa governação em Timor-Leste 

Estabelecimento de atividades de ensino e investigação 
de direitos humanos na Universidade Nacional Timor 
Lorosa’e (UNTL) em Díli, com apoio académico e 
administrativo por parte do Campus Global de Direitos 
Humanos, uma rede de universidades especializadas em 
ensino pós-graduação na área dos direitos humanos no 
mundo inteiro. O Campus Global de Direitos Humanos é 
financiado pela UE. 

0 138 31 0 

Total 6.134 10.519 1.981 0 

 

4.1.9 Ministério da Solidariedade Social e Inclusão 

O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão deverá beneficiar de nove atividades de parceiros de desenvolvimento no próximo ano, num total 

de 5,0 milhões de dólares, o equivalente a 3% de todos os desembolsos previstos por parte dos parceiros de desenvolvimento. O Governo da 

Austrália contribuirá igualmente com 3,4 milhões para os programas Bolsa de Mãe e Jeresaun Foun. Este apoio será feito diretamente para o 

orçamento do Governo e como tal não entra na presente secção. 

Título dos Projetos em 

Apoio ao Ministério da 

Solidariedade Social e 

Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Parceria Austrália - Timor-
Leste para o 
Desenvolvimento Humano – 
Setor da Proteção Social 

Governo da 
Austrália 

A parceria da Austrália com o Ministério da Solidariedade 
Social e Inclusão (MSSI) apoiará reformas de proteção social 
desenhadas para reforçar a resiliência das famílias e a 
capacidade destas para satisfazer as suas necessidades 
básicas, incluindo no que se refere a alimentos nutritivos. A 
parceria da Austrália com o governo aumentará o acesso e 

Apoio ao MSSI para conseguir um maior impacto a nível 
da redução da pobreza, desenvolvimento de capital 
humano, inclusão de pessoas com deficiência, 
igualdade de género e crescimento inclusivo a partir do 
seu investimento em transferências sociais. 
Providenciar especialistas técnicos para o desenho e 

2.171 2.171 2.171 0 
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Título dos Projetos em 

Apoio ao Ministério da 

Solidariedade Social e 

Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

cobertura de programas de transferências sociais (Bolsa de 
Mãe e SAII), seguindo uma abordagem e sistemas (reforçando 
as políticas, programas, pessoas e instituições envolvidos em 
transferências sociais). A PDH presta também pareceres 
técnicos ao governo e seus parceiros sobre desenvolvimento 
sensível às questões da nutrição, inclusão das pessoas com 
deficiência, igualdade de género e emancipação de mulheres 
e meninas através da proteção social 

implementação conjuntos do novo programa Bolsa da 
Mãe – Jerasaun Foun em três municípios. Provisão de 
apoio legislativo necessário para assistência social, 
serviços sociais e inclusão de pessoas com deficiência. 
Provisão de assistência técnica para governança de 
pessoas com deficiência (Plano de Ação Nacional para 
Pessoas com Deficiência [PANPD], ratificação da 
UNCRPD, Conselho Nacional de Pessoas com 
Deficiência) e atividades específicas para pessoas com 
deficiência. Apoio ao MSSI na monitorização e reporte 
do progresso sob o ODS2 – Plano de Ação Nacional em 
prol da Segurança Alimentar Nutritiva (PAN SAN). 

Programa para o Fim da 
Violência contra as 
Mulheres 

Governo da 
Austrália 

Através da Nabilan, a Austrália apoia o Plano de Ação 
Nacional de Timor-Leste relativo à Violência com Base no 
Género. O programa presta financiamento e apoio técnico de 
base a organizações (ALFeLa, FOKUPERS, PRADET e Uma 
Mahon Salele-UMS) que prestam serviços essenciais e 
possibilitam o acesso à justiça a sobreviventes de violência. A 
Nabilan também financia a JSMP relativamente à 
documentação, reporte e defesa do tratamento do sistema 
judicial a respeito de processos de violência contra mulheres 
e contra menores. A Nabilan apoia ainda comunidades e 
movimentos feministas locais no combate à violência contra 
mulheres e jovens. A Nabilan presta igualmente apoio técnico 
ao GTL nesta questão. 

O projeto reduzirá a violência contra mulheres e 
raparigas através da provisão de serviços inclusivos e 
de qualidade para mulheres e raparigas vítimas de 
violência. O projeto procurará ainda mudar normas 
sociais junto de indivíduos, comunidades e instituições 
para reduzir a violência contra mulheres e raparigas. O 
projeto trabalhará de perto com o MSSI e a SEII. 

1.464 0 0 0 

Programa de Proteção de 
Menores da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para 
a Infância 

A UNICEF apoiará o Ministério da Solidariedade Social e 
Inclusão e o Ministério da Justiça no reforço do sistema de 
proteção de menores, a fim de prevenir e dar resposta a 
situações de violência, melhorar o bem-estar dos menores e 
das suas famílias, melhorar a justiça para menores e 
fortalecer os registos de nascimentos. Ajudará agências do 
setor da justiça a aplicar princípios de justiça amigos dos 
menores e a prevenir a criminalidade juvenil, bem como a 
criar capacidade e ligações que permitam melhorar os 
registos de nascimentos. Um foco importante será a criação 
de oportunidades educacionais e de normas profissionais 
para os assistentes sociais na proteção de menores e de 

Ver descrição do projeto 505 505 505 0 



51 

Título dos Projetos em 

Apoio ao Ministério da 

Solidariedade Social e 

Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

vítimas de violência com base no género. Serão promovidas 
normas sociais e de género positivas, incluindo através de 
intervenções que envolvam os progenitores. 

Programa de Inclusão e 
Participação da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para 
a Infância 

A UNICEF ajudará o Ministério das Finanças, o Ministério da 
Solidariedade Social e Inclusão e a Secretaria de Estado da 
Juventude e Desporto, entre outros, a promover a adoção e 
implementação de planos e orçamentos a favor dos pobres e 
focados na equidade, bem como a inclusão sistemática de 
adolescentes, incluindo adolescentes com deficiências, em 
processos decisórios e de procura de soluções. O programa 
incidirá na pobreza infantil, proteção social, orçamentação 
que responda às necessidades das crianças e melhores 
mecanismos de governança participativa e de 
responsabilização social. A UNICEF sensibilizará as populações 
para os direitos das crianças e dará poder a crianças e 
adolescentes para serem agentes de uma mudança positiva 
em questões sociais, económicas, climáticas e ambientais. 

Ver descrição do projeto 410 410 410 0 

Relacionamentos Saudáveis 

para um Futuro Sem 

Violência 

Agência dos 

Estados 

Unidos para 

o Desenvol-

vimento 

Interna-

cional 

A atividade aplicará uma abordagem de pessoas para pessoas 

com vista à redução da VBG, procurando passar a mensagem 

de que ‘Relações saudáveis e não-discriminatórias são 

demonstradas por indivíduos, famílias, comunidades e 

responsáveis’. A promoção de relacionamentos saudáveis e 

não-violentos, em especial entre parceiros íntimos, entre 

adolescentes e os seus progenitores, e entre 

adolescentes/jovens. É importante reunir estes grupos em 

conflito a fim de criar diálogo e reparar relacionamentos 

fraturados, procurando mudar comportamentos e atitudes, 

bem como as normas de género subjacentes e as estruturas 

sociais iníquas que propiciam a VBG. A atividade irá trabalhar 

com profissionais de saúde para promover o diálogo sobre 

prevenção da VBG, reforçando a capacidade destes para 

apoiar sobreviventes de VBG. 

O MSSI reforça o mecanismo de transmissão nos 
municípios para lidar com casos de VBG, mediante a 
formação de agentes de proteção na identificação de 
pessoas necessitadas. O MSSI poderá assim aplicar 
melhor as leis e políticas timorenses que combatem a 
VBG. A atividade sensibiliza as populações para o 
quadro legal da VBG e alarga a rede de transmissão de 
modo a incluir líderes religiosos e prestadores de 
serviços, criando grupos de ação através dos quais os 
cidadãos podem veicular as suas preocupações. A 
atividade apoiará a avaliação de políticas e serviços 
relacionados com VBG, identificará lacunas e discutirá e 
desenvolverá planos de ação. O MS terá capacidade 
para formar profissionais de saúde mais capazes de 
identificar, tratar e transmitir casos de VBG. 

217 170 0 0 
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Título dos Projetos em 

Apoio ao Ministério da 

Solidariedade Social e 

Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Harmonia: Comunidades 

Põem Fim à Violência com 

Base no Género 

Agência dos 

Estados 

Unidos para 

o Desenvol-

vimento 

Interna-

cional 

Esta atividade aplicará uma abordagem de pessoas para 

pessoas com vista a travar a VBG, criando relações de poder 

mais equitativas a nível de género e tornando os serviços de 

saúde mais atentos à questão do género para mulheres nos 

Municípios de Ermera e Liquiçá. A atividade ajudará a mudar 

atitudes e normas sociais rumo a uma resolução pacífica de 

conflitos, ao mesmo tempo que se formam profissionais de 

saúde para ajudar vítimas de VBG. A atividade incidirá no 

microplaneamento comunitário (MPC) de modo a criar uma 

coligação inclusiva e intergeracional de elementos das 

comunidades, a fim de discutir abertamente normas sociais 

nocivas relacionadas com VBG e de identificar soluções que 

conduzam à paz nas comunidades onde haja violência e 

conflitos. A atividade está também focada na formação de 

profissionais de saúde, de modo a aumentar a 

consciencialização, conhecimentos, sensibilidade e 

qualificações de aconselhamento no apoio a vítimas de VBG e 

a aumentar o número de transmissões apropriadas a serviços 

de apoio. 

O MS e o INS gostariam de adotar a ‘Resposta à 

formação em VBG para profissionais de saúde’ e, em 

colaboração com a atividade, apoiar a certificação de 

funcionários adicionais e daqueles que já foram 

formados no currículo anterior. O MSSI está a dar 

resposta à VBG em aldeias selecionadas através sessões 

informativas e de aprendizagem sobre tópicos 

identificados por líderes comunitários com vista a pôr 

fim à VBG nessas comunidades. A atividade apoiará 

estes esforços, ao mesmo tempo que promove 

abordagens clínicas do SEII. 

138 102 0 0 

Reforço do Sistema de 
Proteção Social de Timor-
Leste. P174699 

Banco 
Mundial 

O objetivo de desenvolvimento da ASA Programática de 
Capital Humano de Timor-Leste é contribuir para a 
elaboração de políticas com base em dados, de modo a 
melhorar a capacidade do capital humano em Timor-Leste. 

Não foram fornecidas informações 54 0 0 0 

Programa de Voluntários 
Australianos (PVA) 

Governo da 
Austrália 

O Programa de Voluntários da Austrália dá oportunidades a 
cidadãos australianos qualificados para contribuir para o 
programa de desenvolvimento governamental, por meio de 
tarefas que constroem ligações entre pessoas e que 
capacitam organizações recipientes em setores como a 
saúde, educação, desenvolvimento rural, governança, 
turismo e justiça. Os voluntários australianos ajudam as 
organizações recipientes a conseguir um desenvolvimento 
efetivo e sustentável, ao mesmo tempo que promovem uma 
boa imagem da Austrália na região do Indo-Pacífico. 

Contribuição para o reforço do sistema do MSSI, 
incluindo a criação de uma melhor estratégia de 
comunicações, ferramentas de monitorização e 
avaliação dentro do MSS, e apoio uma gestão com base 
em dados, especificamente dentro do recém-
estabelecido departamento de segurança social. Isto 
contribuirá também para o reforço e crescimento do 
Centro de Formação da Proteção Civil, o qual terá um 
papel essencial a desempenhar. 

31 45 45 0 
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Título dos Projetos em 

Apoio ao Ministério da 

Solidariedade Social e 

Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Total 4,990 3,402 3,130 0 

 

4.1.10 Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão 

A Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão beneficiará de quase 4.9 milhões de dólares em apoio de parceiros de financiamento em 2022. O 

maior programa em termos de financiamento será o “Hamutuk ba Igualidade: Prevenção e Resposta à Violência com Base no Género em Timor-

Leste.” 

Título do Projeto em apoio 
à Secretaria de Estado da 

Igualdade e Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Hamutuk ba Igualdade 
(Juntos pela Igualdade: 
Prevenção e Resposta à 
Violência com Base no 
Género em Timor-Leste) 

Agência 
Internacional 
de 
Cooperação 
da Coreia 

Mulheres e raparigas em Timor-Leste emancipadas para 
poderem gozar o seu direito de viverem livres de assédio 
sexual e de outras formas de violência contra mulheres e 
raparigas em espaços públicos e privados, assim como para 
poderem aceder a serviços essenciais de qualidade. Este 
projeto está alinhado com o compromisso de Timor-Leste 
para com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
nomeadamente o Objetivo 3 sobre Saúde, o Objetivo 4 
sobre Educação, o Objetivo 5 sobre Igualdade de Género e 
o Objetivo 16 sobre Sociedades Pacíficas. O projeto 
contribui igualmente para o Plano de Ação Nacional de 
Timor-Leste sobre Violência com Base no Género (2017 a 
2021) e para a visão do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento de ser até 2030 “uma sociedade justa em 
termos de género, onde a dignidade humana e os direitos 
das mulheres sejam valorizados, protegidos e promovidos 
pelas leis e pela cultura”. 

Continuação da provisão de atividades para prevenir e 
dar resposta à violência com base no género, incluindo 
desenvolvimento de materiais e programas para alunos, 
progenitores e educadores, melhorando as 
oportunidades de emancipação económica para 
mulheres, serviços de saúde e justiça essenciais, etc., 
em cooperação com a ONU Mulheres, UNFPA, PNUD, e 
OIM. 

2.300 1.311 859 0 

Programa para o Fim da 
Violência contra as 
Mulheres 

Governo da 
Austrália 

Através da Nabilan, a Austrália apoia o Plano de Ação 
Nacional de Timor-Leste relativo à Violência com Base no 
Género. O programa presta financiamento e apoio técnico 
de base a organizações (ALFeLa, FOKUPERS, PRADET e Uma 
Mahon Salele-UMS) que prestam serviços essenciais e 
possibilitam o acesso à justiça a sobreviventes de violência. 
A Nabilan também financia a JSMP relativamente à 

O projeto reduzirá a violência contra mulheres e 
raparigas através da provisão de serviços inclusivos e de 
qualidade para mulheres e raparigas vítimas de 
violência. O projeto procurará ainda mudar normas 
sociais junto de indivíduos, comunidades e instituições 
para reduzir a violência contra mulheres e raparigas. O 
projeto trabalhará de perto com o MSSI e a SEII. 

1.464 0 0 0 
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Título do Projeto em apoio 
à Secretaria de Estado da 

Igualdade e Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

documentação, reporte e defesa do tratamento do sistema 
judicial a respeito de processos de violência contra 
mulheres e contra menores. A Nabilan apoia ainda 
comunidades e movimentos feministas locais no combate à 
violência contra mulheres e jovens. A Nabilan presta 
igualmente apoio técnico ao GTL nesta questão. 

EIDHR/2017/393936 – 
Dizer NÃO à Violência com 
Base no Género em Timor-
Leste 

União 
Europeia 

O objetivo global da ação é contribuir para a criação de um 
ambiente que permita a mulheres e raparigas usufruir do 
seu direito a viver vidas livres da violência com base no 
género (VBG). O objetivo específico consiste em 
desenvolver um modelo replicável para prevenir e 
combater a violência com base no género em Timor-Leste. 

Não foram fornecidas informações 443 0 0 0 

CSO-LA/2021/423106 – 
Apoio a OSCs timorenses e 
emancipação de mulheres 
enquanto agentes de 
mercado 

União 
Europeia 

A ação irá ajudar as OSCs, que funcionam como veículos de 
emancipação socioeconómica das mulheres timorenses, a 
dar resposta à violência com base no género, bem como a 
promover as capacidades das mulheres enquanto agentes 
de desenvolvimento e de mudança, através de iniciativas 
de desenvolvimento económico. 

Emancipação socioeconómica das mulheres timorenses, 
contribuindo para a igualdade de género e para o ODS5, 
em linha com a estratégia para o país do Governo de 
Timor-Leste. 

246 0 0 0 

Plano de Ação Nacional 
sobre VBG 

Fundo das 
Nações 
Unidas para a 
População 

Apoio ao reforço da capacidade de instituições 
governamentais e organizações não-governamentais 
relevantes com vista à implementação do plano nacional 
sobre VBG 

A UNFPA ajudará a Secretaria de Estado da Igualdade e 
Inclusão a implementar e monitorizar a implementação 
da Ação Nacional sobre VBG, incidindo no reforço da 
capacidade do setor da saúde para prevenir e dar 
resposta à VBG, em colaboração com o MS. 

226 820 820 820 

Harmonia: Comunidades 

Põem Fim à Violência com 

Base no Género 

Agência dos 

Estados 

Unidos para 

o Desenvol-

vimento 

Internacional 

Esta atividade aplicará uma abordagem de pessoas para 

pessoas com vista a travar a VBG, criando relações de 

poder mais equitativas a nível de género e tornando os 

serviços de saúde mais atentos à questão do género para 

mulheres nos Municípios de Ermera e Liquiçá. A atividade 

ajudará a mudar atitudes e normas sociais rumo a uma 

resolução pacífica de conflitos, ao mesmo tempo que se 

formam profissionais de saúde para ajudar vítimas de VBG. 

A atividade incidirá no microplaneamento comunitário 

(MPC) de modo a criar uma coligação inclusiva e 

intergeracional de elementos das comunidades, a fim de 

discutir abertamente normas sociais nocivas relacionadas 

com VBG e de identificar soluções que conduzam à paz nas 

O MS e o INS gostariam de adotar a ‘Resposta à 

formação em VBG para profissionais de saúde’ e, em 

colaboração com a atividade, apoiar a certificação de 

funcionários adicionais e daqueles que já foram 

formados no currículo anterior. O MSSI está a dar 

resposta à VBG em aldeias selecionadas através sessões 

informativas e de aprendizagem sobre tópicos 

identificados por líderes comunitários com vista a pôr 

fim à VBG nessas comunidades. A atividade apoiará 

estes esforços, ao mesmo tempo que promove 

abordagens clínicas do SEII. 

143 105 0 0 
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Título do Projeto em apoio 
à Secretaria de Estado da 

Igualdade e Inclusão 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

comunidades onde haja violência e conflitos. A atividade 

está também focada na formação de profissionais de 

saúde, de modo a aumentar a consciencialização, 

conhecimentos, sensibilidade e qualificações de 

aconselhamento no apoio a vítimas de VBG e a aumentar o 

número de transmissões apropriadas a serviços de apoio. 

EIDHR/2019/410591 - 
Reforsa Hamutuk 

União 
Europeia 

Reforço de ONGs locais e organizações comunitárias na 
prestação de apoio a mulheres sobreviventes e a vítimas de 
violência, a fim de promover a reintegração e o acesso ao 
desenvolvimento económico. 

Emancipação social e económica das mulheres 
timorenses, contribuindo assim para a igualdade de 
género e para o ODS5, o qual está alinhado com a 
estratégia para o país do Governo de Timor-Leste. 

76 0 0 0 

Assistência de 

Coordenação a Projetos 

(Transversal) 

Fundo das 

Nações 

Unidas para a 

População 

O segmento do programa nacional da UNFPA que descreve 

atividades específicas com relevância direta para o 

programa como um todo, mas que não podem ser 

atribuídas a uma área programática específica, tais como 

eventos/atividades gerais de comunicação do mandato da 

UNFPA, revisão anual do programa da UNFPA, avaliação do 

programa da UNFPA no país, ações de formação que 

contribuem para o programa em geral e não para uma área 

específica do programa, etc. 

Apoio geral à implementação das quatro áreas de 

programa indicadas, por via do reforço dos 

conhecimentos e da capacidade para o planeamento, 

implementação e monitorização dos planos de trabalho 

para 2022. 

30 30 30 30 

Total Global 4,927 2,265 1,709 850 

 

4.1.11 Gabinete do Primeiro-Ministro 

O Gabinete do Primeiro-Ministro beneficiará diretamente de cinco atividades de parceiros de desenvolvimento em 2022, no valor total de 3,4 

milhões de dólares. Os dois projetos seguidos, financiados pela JICA, são incluídos nesta lista, uma vez que são geridos pelo Fundo de 

Desenvolvimento de Capital Humano. 
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Título dos Projetos de 

Apoio ao Gabinete do 

Primeiro-Ministro 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Governança para o 
Desenvolvimento 

Governo da 
Austrália 

Através do Programa de Governança para o Desenvolvimento 
(GfD), a Austrália 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. As 
reformas estão em linha com o PED para 2011 a 2030 e com 
os objetivos de diversificar a economia e de melhorar a 
prestação de serviços. 

Apoio ao Governo de Timor-Leste para que possa 
tomar decisões e formular políticas com base em 
factos, e melhoria da implementação de políticas e 
serviços 

1.610 1.610 1.610 0 

Projeto de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (DRH) 

Agência de 
Cooperação 
Interna-
cional do 
Japão 

Programa de bolsas de estudo (mestrados) Este projeto apoia os jovens elementos do governo e 
outros que se espera poderem vir a tornar-se líderes na 
República Democrática de Timor-Leste a obterem 
mestrados em instituições japonesas de ensino 
superior 

1.408 1.419 0 0 

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos a nível 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

Agência de 
Cooperação 
Interna-
cional do 
Japão 

Programa de bolsas de estudo (doutoramentos) Este projeto assiste o desenvolvimento de recursos 
humanos a nível de ciência, tecnologia e inovação 

260 24 0 0 

Formação em Língua Inglesa 
para elementos do governo 

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

O programa de Formação em Língua Inglesa para elementos 
do governo (ELTO) leva elementos do Governo à Nova 
Zelândia para um programa intensivo de formação em língua 
inglesa com a duração de cinco meses. 

Não foram fornecidas informações 132 132 0 0 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

Fundo 
Conjunto 
dos ODSs 

A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o 
governo de Timor-Leste a desenvolver e estabelecer um 
Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFN) 
holístico. O QIFN ajudará a melhorar a governança e a 
coordenação, a articular uma estratégia de financiamento e a 
reforçar o quadro de monitorização e fiscalização. Foram 
identificadas três áreas de financiamento para catalisação de 
investimentos estratégicos a nível de Pessoas, Prosperidade e 
do Planeta, destacando respetivamente o financiamento da 
saúde, da diáspora e do clima. Um QIFN forte, que mobilize 
tributação pró-saúde, financiamento da diáspora através de 

Este projeto incide numa reforma sistemática e atenta 
à questão do género para envolver a diáspora no 
financiamento do desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma Política 
para a Diáspora e de um PAN para a Diáspora. Ajudará 
o Gabinete do Primeiro-Ministro através do 
mapeamento e elaboração de perfis da diáspora, 
recolhendo dados sobre dimensão, distribuição 
espacial, qualificações e abordagens ao financiamento 
dos ODSs. Será ainda desenvolvida uma Estratégia de 
Envolvimento e Mobilização de Remessas para a 

15 0 0 0 
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Título dos Projetos de 

Apoio ao Gabinete do 

Primeiro-Ministro 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

remessas dos emigrantes e financiamento para ODSs 
relacionados com o clima será um catalisador para aumentar 
os investimentos em desenvolvimento sustentável. A OIM é 
responsável pelo financiamento da diáspora em prol do 
desenvolvimento sustentável. 

diáspora, juntamente com um plano participativo piloto 
entre autoridades locais e associações da diáspora. Isto 
por sua vez irá mobilizar recursos através de um 
esquema de envolvimento da diáspora e de um painel 
de financiamento da diáspora para os ODSs em Timor-
Leste. 

Total 3.426 3.185 1.610 0 

 

 

4.1.12 Ministério dos Transportes e Comunicações 

Estima-se que o Ministério dos Transportes e Comunicações beneficiará de 2,8 milhões de dólares em apoio dos parceiros de desenvolvimento 

em 2022. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério dos 

Transportes e Comunicações 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Projeto relativo ao Plano 
Geral sobre Portos Regionais 
Estratégicos 

Agência de 
Cooperação 
Interna-
cional do 
Japão 

Apoio à formulação de um Plano Geral sobre portos nacionais 
em TL 

Este projeto identifica potenciais portos em Timor-
Leste com vista ao desenvolvimento económico 

1.247 638 0 0 

Governança para o 
Desenvolvimento 

Governo da 
Austrália 

Através do Programa de Governança para o Desenvolvimento 
(GfD), a Austrália 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. As 
reformas estão em linha com o PED para 2011 a 2030 e com 
os objetivos de diversificar a economia e de melhorar a 
prestação de serviços. 

Apoio ao Governo de Timor-Leste para que possa 
tomar decisões e formular políticas com base em 
factos, e melhoria da implementação de políticas e 
serviços 

830 830 830 0 

Prioridade Estratégica 1: 
PLANO DE TRABALHO TLS 
2020-21 PE-1 Cobertura 
Universal de Saúde (CUS) 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Reforço da Cobertura Universal de Saúde (CUS): 1) Reforço 
dos sistemas de saúde em apoio à cobertura universal de 
saúde sem obstáculos financeiros, incluindo equidade de 
acesso com base em género, idade, rendimentos e 
deficiência; 2) Melhoria do capital humano durante o curso 

Não foram fornecidas informações 495 520 546 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério dos 

Transportes e Comunicações 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

de vida; 3) Prevenção, tratamento e gestão de doenças não-
transmissíveis e controlo dos respetivos fatores de risco, com 
priorização e melhoria da saúde mental; 4) Acelerar da 
eliminação e erradicação de doenças transmissíveis com 
impacto elevado; e 5) Redução da resistência antimicrobiana. 

Assessor de planeamento e 
gestão portuária 

Agência de 
Cooperação 
Interna-
cional do 
Japão 

Este assessor apoia o plano de desenvolvimento de portos e a 
gestão de instalações na APORTIL 

Este projeto melhora a função portuária, incluindo em 
portos regionais 

143 0 0 0 

Prioridade Estratégica 3: 

2020-21 PLANO DE 

TRABALHO ATIVIDADE TLS 

PE-3 

Organização 

Mundial da 

Saúde 

Aumento da saúde e do bem-estar dos cidadãos: Resposta 

aos impactos sobre a saúde de alterações climáticas, riscos 

ambientais e outros fatores que afetam a saúde, incluindo em 

pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento e 

noutros cenários vulneráveis 

Não foram fornecidas informações 114 119 125 0 

 2.828 2.107 1.501 0 

 

 

 

4.1.13 Ministério do Turismo, Comércio e Indústria 

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria beneficiará de cinco atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento em 2022, no valor de 

2,5 milhões de dólares do total do apoio dos parceiros de desenvolvimento no ano. A maior atividade é o projeto “Turismo para Todos”, o qual 

dura já há vários anos. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério do 

Turismo, Comércio e 
Indústria 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Projeto de Turismo para 
Todos da USAID 

Agência dos 
Estados 
Unidos para 
o Desenvol-

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 

O Turismo para Todos não presta assistência técnica 
direta ao Ministério do Turismo, Comércio e Indústria. 
A atividade colabora com o Ministério através da 
condução de formação regular em marketing digital, 

1.769 2.372 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério do 

Turismo, Comércio e 
Indústria 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

vimento 
Interna-
cional 

lançada em 2017. O segundo objetivo é promover 
investimentos sustentáveis no turismo por parte do setor 
privado, bem como a participação de comunidades 
timorenses e de ONGs e associações locais e internacionais, 
criando modelos reproduzíveis de sustentabilidade e 
melhores práticas. 

em apoio ao sítio eletrónico do turismo nacional e às 
plataformas nas redes sociais. A atividade responde a 
solicitações de desenvolvimento de estratégias e planos 
de ação. 

Atividade de 
Desenvolvimento do 
Turismo em Timor-Leste 

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

A atividade irá reforçar oportunidades económicas e sociais 
para famílias timorenses, por via do apoio ao 
desenvolvimento de destinos turísticos na região de 
Maubisse-Aileu, turismo com base na alimentação e no café, 
órgãos industriais e ministério do turismo. 

Aumento do apoio da Nova Zelândia ao 
desenvolvimento do turismo em Timor-Leste durante 
cinco anos. Incide no setor privado, com o intuito de 
garantir maiores benefícios económicos e sociais para 
os timorenses a partir do crescimento do turismo. Será 
mantido o apoio ao ministério do turismo para garantir 
o reforço da capacidade deste para promover o turismo 
de forma efetiva. 

455 316 0 0 

9932 - Centro Cultural 
Português de Díli 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Os Centros Culturais Portugueses constituem uma rede 
estruturada que simultaneamente difunde a cultura 
portuguesa no exterior e dá apoio às estruturas/entidades 
culturais locais. 

Não foram fornecidas informações 155 157 0 0 

Prioridade Estratégica 3: 
2020-21 PLANO DE 
TRABALHO DE ATIVIDADE 
TLS PE-3 

Organização 
Mundial da 
Saúde 

Cidadãos com melhores níveis de saúde e bem-estar: 
Resposta aos impactos sobre a saúde provocados pelas 
alterações climáticas, riscos ambientais e outros fatores 
determinantes para a saúde, incluindo em pequenos estados 
insulares em desenvolvimento e outros cenários vulneráveis. 

Não foram fornecidas informações 114 119 125 0 

Prestação de conhecimentos 
especializados para o 
desenvolvimento de um 
sistema eficaz e efetivo de 
gestão de cadeias de 
fornecimento para o 
governo (atividade de 
categoria 9) (Atividade 4) 

Programa 
Alimentar 
Mundial 

Segundo o Resultado Estratégico 1, o PAM contribuirá para os 
alvos nacionais de melhoria da nutrição e de acesso a 
alimentos adequados, nutritivos e a bom preço durante todo 
o ano, tal como previsto no Plano de Ação do Desafio Fome 
Zero, na Estratégia Nacional sobre Nutrição e na Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo 
global é erradicar a fome e a má nutrição em Timor-Leste até 
2025, contribuindo para a concretização do alvo 2.2 dos ODSs 
até 2030. O Resultado Estratégico 2 visa desenvolver a 
capacidade do governo em ministérios essenciais em áreas 
específicas nas quais o PAM possui uma vantagem 
competitiva, nomeadamente monitorização e avaliação, 
Gestão de Cadeias de Fornecimentos (GCF) e prestação de 

Aproveitando as vantagens comparativas do PAM em 
termos de gestão de cadeias de fornecimento, esta 
atividade visa desenvolver a capacidade de ministérios 
governamentais através da melhoria da capacidade de 
gestão de cadeias de fornecimentos por parte do 
governo. Ao mesmo tempo será reforçada a capacidade 
de funcionários em estruturas descentralizadas, 
incluindo a nível municipal, a fim de garantir uma 
prestação de serviços equitativa, efetiva e eficiente a 
nível comunitário. Será ainda aumentada a resiliência 
das pessoas e dos sistemas alimentares a nível 
governamental nacional e local. 

30 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério do 

Turismo, Comércio e 
Indústria 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

serviços a nível municipal. Este Resultado Estratégico 
contribui para o alvo 17.9 dos ODSs. 

Total 2.522 2.964 125 0 

 

4.1.14 Secretaria de Estado da Formação Vocacional e do Emprego 

A Secretaria de Estado da Formação Vocacional e do Emprego beneficiará de quarto atividades financiadas por parceiros de desenvolvimento, 

no valor total de 1,9 milhões de dólares. 

Título dos Projetos em 
Apoio à Secretaria de 
Estado da Formação 

Vocacional e do Emprego 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa de 
Desenvolvimento de Mão-
de-Obra 

Governo da 
Austrália 

Esta atividade tem três componentes principais: 1) o Programa 
de Desenvolvimento de Qualificações (PDQ), que inclui três 
componentes principais: a) Desenvolvimento de Qualificações, 
com ênfase no setor do turismo e da hotelaria, com destaque 
para as mulheres, e apoio a uma maior ligação com o setor 
privado; b) Emprego, com incidência na melhoria do acesso dos 
jovens ao mercado de trabalho e no alargamento de 
oportunidades de emprego no estrangeiro; c) Apoio 
Institucional, visando sobretudo a capacitação, com incidência 
em sistemas de informações e planeamento relacionados com o 
mercado de trabalho. Isto incluirá o desenvolvimento de uma 
estratégia na SEPFOPE relativa a pessoas com deficiência e 
mulheres. 2) O Programa de Língua Inglesa pretende melhorar a 
qualidade do ensino do inglês nas escolas e universidades de 
Timor-Leste, em especial apoiando a UNTL no estabelecimento 
do Centro de Língua Inglesa (CLI); 3). O projeto de Bolsas de 
Estudo de Desenvolvimento da Austrália é um programa 
contínuo que oferece a cidadãos timorenses a possibilidade de 
estudar em instituições de ensino superior na Austrália. 

O programa desenvolverá qualificações específicas 
em indivíduos no setor ativo, reforçará a capacidade 
de organizações vitais de formação e emprego do 
GTL e apoiará redes a nível de sistema, orçamento e 
política para a mão-de-obra. Esta atividade inclui o 
programa australiano de Bolsas de Estudo. Um 
aspeto central deste programa é o aumento da 
inclusão e participação de mulheres, pessoas com 
deficiência e residentes em áreas remotas em 
atividades individuais, organizacionais e de 
construção de redes de trabalho. 

989 0 0 0 

Governança para o 
Desenvolvimento 

Governo da 
Austrália 

Através do Programa de Governança para o Desenvolvimento 
(GfD), a Austrália apoia o Governo de Timor-Leste na 
implementação de reformas de gestão das finanças públicas, 

Apoio ao Governo de Timor-Leste para que este 
possa tomar decisões e formular políticas com base 

830 830 830 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio à Secretaria de 
Estado da Formação 

Vocacional e do Emprego 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

reformas da administração pública e reformas económicas, 
incluindo melhorias para desenvolver o setor privado. As 
reformas estão em linha com o PED para 2011 a 2030 e com os 
objetivos de diversificar a economia e de melhorar a prestação 
de serviços. 

em dados, bem como melhorar a implementação de 
políticas e serviços. 

Componente de Timor-Leste 
do MAP 16: Medição, 
sensibilização e 
envolvimento político para 
acelerar as ações contra o 
trabalho infantil e o trabalho 
forçado em Timor-Leste 

Departa-
mento do 
Trabalho 
dos Estados 
Unidos 

Através do Projeto MAP16 financiado pelo Departamento do 
Trabalho dos Estados Unidos (USDOL), a OIT prestará assistência 
técnica ao Governo de Timor-Leste e aos seus parceiros sociais 
com vista a acelerar as ações contra o trabalho infantil, por via 
de sensibilização e envolvimento político. As ações propostas 
visam melhorar o cumprimento do Alvo 8.7 dos ODSs em Timor-
Leste, estando em linha com o esboço do Plano de Ação 
Nacional sobre a Eliminação do Trabalho Infantil. 

Prestação de assistência técnica ao Governo de 
Timor-Leste e aos seus parceiros sociais (SEFOPE, 
IGT, CNTI) com vista a acelerar ações contra o 
trabalho infantil por via da sensibilização e do 
envolvimento político. Prestação de assistência 
técnica no desenvolvimento de um Plano de Ação 
Nacional contra o trabalho infantil, revisão e 
atualização do decreto atual sobre listas de trabalhos 
perigosos e solicitação ao Conselho de Ministros de 
aprovação, desenvolvimento de materiais de 
formação para o IGT e condução de estudo sobre 
conhecimentos, atitudes e práticas (KAP) 
relativamente ao trabalho infantil. 

17 0 0 0 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

Fundo 
Conjunto de 
ODSs 

A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o 
governo de Timor-Leste a desenvolver e estabelecer um Quadro 
Integrado de Financiamento Nacional (QIFN) holístico. O QIFN 
ajudará a melhorar a governança e a coordenação, a articular 
uma estratégia de financiamento e a reforçar o quadro de 
monitorização e fiscalização. Foram identificadas três áreas de 
financiamento para catalisação de investimentos estratégicos a 
nível de Pessoas, Prosperidade e do Planeta, destacando 
respetivamente o financiamento da saúde, da diáspora e do 
clima. Um QIFN forte, que mobilize tributação pró-saúde, 
financiamento da diáspora através de remessas dos emigrantes 
e financiamento para ODSs relacionados com o clima será um 
catalisador para aumentar os investimentos em 
desenvolvimento sustentável. A OIM é responsável pelo 
financiamento da diáspora em prol do desenvolvimento 
sustentável. 

Este projeto incide numa reforma sistemática e 
atenta à questão do género para envolver a diáspora 
no financiamento do desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma 
Política para a Diáspora e de um PAN para a 
Diáspora. Ajudará o Gabinete do Primeiro-Ministro 
através do mapeamento e elaboração de perfis da 
diáspora, recolhendo dados sobre dimensão, 
distribuição espacial, qualificações e abordagens ao 
financiamento dos ODSs. Será ainda desenvolvida 
uma Estratégia de Envolvimento e Mobilização de 
Remessas para a diáspora, juntamente com um 
plano participativo piloto entre autoridades locais e 
associações da diáspora. Isto por sua vez irá 
mobilizar recursos através de um esquema de 
envolvimento da diáspora e de um painel de 
financiamento da diáspora para os ODSs em Timor-
Leste. 

15 0 0 0 

Total Global 1.851 830 830 0 
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4.1.15 Ministério das Finanças 

Está previsto que o Ministério das Finanças beneficie de onze atividades de parceiros de desenvolvimento, sobretudo na forma de assistência 

técnica. É importante referir que o Programa da União Europeia de Apoio Direto ao Orçamento destinado à Gestão das Finanças Públicas não está 

incluído nestes valores. Estima-se que o programa de ADO fornecerá ao Ministério das Finanças cerca de 3,9 milhões de dólares em 2022. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 

Finanças 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Dinâmicas Populacionais 
(Dados para o 
Desenvolvimento) 

Fundo das 
Nações 
Unidas para 
a População 

Apoio ao reforço da capacidade nacional para produção de 
dados desagregados de qualidade elevada sobre questões 
populacionais e de desenvolvimento, permitindo o 
mapeamento das disparidades demográficas e das 
desigualdades socioeconómicas, bem como o uso destes 
dados para monitorizar e avaliar políticas e programas 
nacionais nas áreas de dinâmicas populacionais, saúde sexual 
e reprodutiva, direitos reprodutivos, VIH, adolescentes e 
jovens e igualdade de género, incluindo em cenários 
humanitários. 

A UNFPA prestará apoio técnico à Direção-Geral de 
Estatística para a condução do Censo Populacional e 
Habitacional de 2022, bem como para fortalecer os 
conhecimentos estatísticos entre o público, os 
parceiros de desenvolvimento e os decisores. 

450 300 300 300 

Programa de Inclusão e 
Participação da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para 
a Infância 

A UNICEF ajudará o Ministério das Finanças, o Ministério da 
Solidariedade Social e Inclusão e a Secretaria de Estado da 
Juventude e Desporto, entre outros, a promover a adoção e 
implementação de planos e orçamentos a favor dos pobres e 
focados na equidade, bem como a inclusão sistemática de 
adolescentes, incluindo adolescentes com deficiências, em 
processos decisórios e de procura de soluções. O programa 
incidirá na pobreza infantil, proteção social, orçamentação 
que responda às necessidades das crianças e melhores 
mecanismos de governança participativa e de 
responsabilização social. A UNICEF sensibilizará as populações 
para os direitos das crianças e dará poder a crianças e 
adolescentes para serem agentes de uma mudança positiva 
em questões sociais, económicas, climáticas e ambientais. 

Ver descrição 410 410 410 0 

TA 9122-TIM: Política Fiscal 
para Melhorar a Prestação 
de Serviços 

Banco 
Asiático de 
Desenvol-
vimento 

O governo solicitou apoio ao BAsD a nível de análises e 
pareceres políticos, de modo a melhorar a efetividade da 
cobrança de receitas domésticas e da despesa pública, 
reforçar a formulação de políticas económicas e garantir que 
a gestão fiscal é conducente a uma prestação de serviços de 
qualidade elevada. 

Análises políticas para informar reformas fiscais 
específicas; (ii) desenvolvimento de um quadro político 
global para SOEs, com instruções de preenchimento 
para apoiar a legislação e a preparação de relatórios de 
monitorização para SOEs selecionados; (iii) análises do 
défice fiscal; e (iv) apoio a nível de conhecimentos e 
análises de forma intermitente para dar resposta a 
questões específica de política fiscal à medida que vão 

300 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 

Finanças 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

surgindo, com os requisitos específicos de consultoria a 
serem determinados à medida que o programa de 
reforma fiscal do governo vai avançando 

Prioridade Estratégica 4 (PE-

4): Serviços Corporativos e 

Ambiente Propício 

Organização 

Mundial da 

Saúde 

Uma OMS mais efetiva e eficiente, que permita: 1) Melhorar 

a liderança, governança, administração e defesa da saúde; 2) 

Melhorar a gestão de recursos financeiros, humanos e 

administrativos em prol de um uso transparente e eficiente 

dos recursos, para assim obter resultados efetivos; 3) 

Reforçar a capacidade dos países a nível de dados e inovação 

Não foram fornecidas informações 222 233 263 0 

Quadro de Financiamento 
Nacional Integrado (QFNI) 

União 
Europeia 

O fundo conjunto dos ODSs pretende aumentar o 
investimento em desenvolvimento sustentável 

Desenvolver Quadro de Financiamento Nacional 
Integrado e Estratégia de Financiamento para financiar 
objetivos do PED e concretizar ODSs 

170 0 0 0 

Relatório Económico de 
Timor-Leste para o AF de 22. 
P177351 

Banco 
Mundial 

Esta atividade providenciará dois relatórios para serem 
disseminados, contendo dados úteis e análises rigorosas 
sobre tópicos económicos essenciais. Os relatórios darão 
continuidade à monitorização e análise económicas realizadas 
pela equipa do MTI no terreno, bem como a contribuições 
com caráter extraordinário de outras Práticas Globais. Os 
relatórios discutirão desenvolvimentos económicos recentes 
(por exemplo setor real, contas fiscais, tendências monetárias 
e balança de pagamentos), apresentarão um panorama a 
médio prazo (incluindo previsões das principais variáveis 
económicas) e discutirão de forma breve questões políticas 
pertinentes. Os relatórios contribuirão para um melhor 
diálogo político com congéneres governamentais e outros 
intervenientes. 

Não foram fornecidas informações 68 0 0 0 

Plano de Ação de Avaliação 
dos Sistemas de 
Aprovisionamento Público 
de Timor-Leste usando 
metodologia MAPS revista. 
P176102 

Banco 
Mundial 

O Plano de Ação da Avaliação MAPS visa prestar apoio técnico 
ao Governo de Timor-Leste com vista ao desenvolvimento de 
um sistema de aprovisionamento sustentável e moderno em 
Timor-Leste, bem como ajudar a priorizar as ações do 
Governo para dar resposta às áreas que necessitam de mais 
melhorias, a fim de conseguir um bom uso dos fundos 
públicos a nível nacional e subnacional. Para concretizar o 
objetivo de desenvolvimento global a Avaliação MAPS irá: i) 
Identificar lacunas possíveis e significativas que tenham um 
impacto negativo no desempenho do sistema de 

Não foram fornecidas informações 35 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 

Finanças 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

aprovisionamento público; ii) Elaborar recomendações e m 
Plano de Ação assentes em dados para ajudar o MF a 
melhorar de forma continuada a qualidade e o desempenho 
do sistema de aprovisionamento público, em linha com a sua 
visão e a sua missão; e iii) Estabelecer uma linha base e um 
mecanismo para monitorizar o desempenho do 
aprovisionamento público. 

Apoio às Finanças, 
Competitividade e Comércio 
em Timor-Leste P177357 

Banco 
Mundial 

Este projeto será organizado em torno de três pilares: (i) 
competitividade, (ii) comércio e clima de investimento, e (iii) 
setor financeiro. 

Não foram fornecidas informações 30 30 0 0 

P174756: Memorando 
Económico Nacional de 
Timor-Leste (MEN 2.0) 

Banco 
Mundial 

O MEN analisará os condicionalismos e oportunidades para 
acelerar o crescimento económico em Timor-Leste. É 
esperado que a atividade gere elementos analíticos valiosos 
para informar as discussões políticas sobre o 
desenvolvimento do setor privado, bem como para 
desenvolver uma lista priorizada e sequenciada de reformas 
políticas. 

Não foram fornecidas informações 25 0 0 0 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

Fundo 
Conjunto 
dos ODSs 

A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o 
governo de Timor-Leste a desenvolver e estabelecer um 
Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFN) 
holístico. O QIFN ajudará a melhorar a governança e a 
coordenação, a articular uma estratégia de financiamento e a 
reforçar o quadro de monitorização e fiscalização. Foram 
identificadas três áreas de financiamento para catalisação de 
investimentos estratégicos a nível de Pessoas, Prosperidade e 
do Planeta, destacando respetivamente o financiamento da 
saúde, da diáspora e do clima. Um QIFN forte que mobilize a 
tributação em favor da saúde, o financiamento da diáspora 
através de remessas e o financiamento para ODSs 
relacionados com o clima será um catalisador para o aumento 
dos investimentos no desenvolvimento sustentável. A OIM é 
responsável pelo financiamento da diáspora em prol do 
desenvolvimento sustentável. 

Este projeto incide numa reforma sistemática e atenta 
à questão do género para envolver a diáspora no 
financiamento do desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma Política 
para a Diáspora e de um PAN para a Diáspora. Ajudará 
o Gabinete do Primeiro-Ministro através do 
mapeamento e elaboração de perfis da diáspora, 
recolhendo dados sobre dimensão, distribuição 
espacial, qualificações e abordagens ao financiamento 
dos ODSs. Será ainda desenvolvida uma Estratégia de 
Envolvimento e Mobilização de Remessas para a 
diáspora, juntamente com um plano participativo piloto 
entre autoridades locais e associações da diáspora. Isto 
por sua vez irá mobilizar recursos através de um 
esquema de envolvimento da diáspora e de um painel 
de financiamento da diáspora para os ODSs em Timor-
Leste. 

15 0 0 0 

Avaliação dos estragos 
causados pelo Ciclone 
Tropical Seroja e apoio ao 
aumento da resiliência. 

Banco 
Mundial 

Esta atividade irá apoiar o Governo de Timor-Leste na 
realização de uma avaliação remota dos estragos causados 
pelo recente ciclone, incidindo nos impactos sobre os setores 
essenciais da habitação, transportes e agricultura. O 

Não foram fornecidas informações 9 5 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério das 

Finanças 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
está a conduzir o PDNA com o Governo, tendo sido pedido ao 
Banco Mundial que faça uma contribuição preliminar para a 
avaliação através de uma abordagem remota. A avaliação 
atempada dos estragos será vital para informar o plano de 
recuperação a mais longo prazo do Governo. Esta atividade 
irá igualmente dar resposta às necessidades a longo prazo em 
termos de investimentos para a redução de riscos e 
preparação para emergências, realizando avaliações técnicas 
e atividades de capacitação. 

Total 1.734 978 972 300 

4.1.16 Ministério da Justiça 

O Ministério da Justiça beneficiará de seis atividades de apoio por parte de parceiros de desenvolvimento, no valor total de quase um milhão de 

dólares. 

Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Justiça 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa de Proteção de 
Menores da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para 
a Infância 

A UNICEF apoiará o Ministério da Solidariedade Social e 
Inclusão e o Ministério da Justiça no reforço do sistema de 
proteção de menores, a fim de prevenir e dar resposta a 
situações de violência, melhorar o bem-estar dos menores e 
das suas famílias, melhorar a justiça para menores e 
fortalecer os registos de nascimentos. Ajudará agências do 
setor da justiça a aplicar princípios de justiça amigos dos 
menores e a prevenir a criminalidade juvenil, bem como a 
criar capacidade e ligações que permitam melhorar os 
registos de nascimentos. Um foco importante será a criação 
de oportunidades educacionais e de normas profissionais 
para os assistentes sociais na proteção de menores e de 
vítimas de violência com base no género. Serão promovidas 
normas sociais e de género positivas, incluindo através de 
intervenções que envolvam os progenitores. 

Ver descrição 505 505 505 0 

Melhoria da Igualdade de 
Género nas Prisões, em 

Programa 
das Nações 

Apoio a presidiárias do sexo feminino a nível de assistência 
judiciária e formação profissional e financeira; formação de 

Apoio a presidiárias do sexo feminino a nível de 
assistência judiciária e formação profissional e 

201 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério da 

Justiça 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

linha com os Direitos 
Humanos (HOPE) 

Unidas para 
o Desenvol-
vimento 

guardas prisionais em questões sensíveis ao género; e 
renovação da prisão de Gleno 

financeira; formação de guardas prisionais em questões 
sensíveis ao género; e renovação da prisão de Gleno 

CSO-LA/2018/402935 - 
Empoderar e Capacitar os 
Consumidores em Timor-
Leste 

União 
Europeia 

O presente projeto apresentado tem como objetivo geral 
promover a Lei de Defesa do Consumidor junto dos 
consumidores, agentes do mercado e dos organismos 
públicos, com vista a tornar os consumidores mais 
informados e empoderados, para agirem enquanto motores 
de crescimento de um mercado competitivo, transparente e 
inovador. 

Promoção da Lei N.º 8/2016, de 18 de julho, junto do 
público em geral e de diferentes entidades (governo e 
setor privado), reforçando junto do público nacional e 
de autoridades locais e privadas a importância da 
proteção do consumidor para conseguir um 
desenvolvimento mais sustentável. Com a maior 
sensibilização nesta área é esperado que haja níveis 
reforçados de cooperação entre empresas e a 
sociedade civil. A proteção do consumidor está ligada à 
estratégia do governo de conseguir desenvolvimento 
sustentável e inclusivo para todos. Para se poderem 
concretizar os 17 ODSs é necessário ter consumidores 
responsáveis e empoderados. 

139 0 0 0 

Iniciativa Spotlight em 
Timor-Leste - Uma iniciativa 
conjunta com a UE 120133 

PNUD com 
a União 
Europeia 

A visão geral da Iniciativa Spotlight em Timor-Leste é que 
mulheres e meninas possam fazer valer os seus direitos de 
viver livres da violência, dentro de um Timor-Leste inclusivo e 
com igualdade de género. 

Finalização do módulo de VBG para LJTC. 
Construção de AJC nos municípios de Ermera e 
Bobonaro 

86 0 0 0 

Assessor de Capacitação 
Jurídica e Judiciária 

Agência de 
Cooperação 
Interna-
cional do 
Japão 

Capacitação do setor jurídico e judiciário de Timor-Leste com 
vista à elaboração de legislação e à implementação da mesma 
nos campos do direito civil, criminal e administrativo. 

Este projeto apoia o Governo através da condução de 
seminários e ações de formação. 

40 12 12 0 

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

União 
Europeia 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços públicos mais eficaz, 
íntegra, transparente, responsável e orientada para o 
cidadão, em linha com o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2011-2030. 

Não foram fornecidas informações. 13 0 0 0 

Total 984 517 517 0 

4.1.17 Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação beneficiará de atividades de parceiros de desenvolvimento no valor de 971 mil dólares. 

Mais de 50% deste financiamento serão para apoiar as atividades do Gabinete Nacional de Autorização, o qual apoia atividades da UE. 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

FED/2019/408172 – 
Programa de Assistência 
Técnica à Função de Apoio à 
Cooperação II (CSF II) 

União 
Europeia 

Aumentar a efetividade dos serviços do GNA na execução da 
cooperação de desenvolvimento entre UE e Timor-Leste. 

Melhoria da capacidade do GNA para supervisionar 
programação, identificação e avaliação de programas e 
projetos, implementação de programas em linhas 
ministeriais e outros intervenientes em setores focais 
em linha com políticas e estratégias da UE, bem como 
aumento da visibilidade da cooperação entre UE e 
Timor-Leste e maior sensibilização para a UE e os 
valores fundamentais, história e cultura dos seus 
Estados Membros. 

543 528 0 0 

ProPALOP TL SAI -Fase II – 
Consolidação de Programa 

Comissão 
Europeia 

ProPALOP-TL-SAI-TIMOR LE Não foram fornecidas informações 200 0 0 0 

Formação em Língua Inglesa 
para elementos do governo 

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

O programa de Formação em Língua Inglesa para elementos 
do governo (ELTO) leva elementos do Governo à Nova 
Zelândia para um programa intensivo de formação em língua 
inglesa com a duração de cinco meses. 

Não foram fornecidas informações 132 132 0 0 

FED/2019/405019 – 
Programa Orçamental N.° 3 
TL/PALOP-TL 

União 
Europeia 

Reforço da capacidade institucional para a gestão PALOP-TL 
através do fortalecimento da cooperação regional; e 
consolidação das informações, comunicações e visibilidade da 
estrutura administrativa do Programa 

Reforço da capacidade de gestão institucional, com 
criação de parcerias importantes que apoiarão a 
estratégia do país e o caminho rumo à concretização 
dos ODSs. 

45 15 0 0 

FED/2020/419122 – VERBA 
OPERACIONAL N.º 3 PARA 
APOIAR O 
FUNCIONAMENTO DO GNA 

União 
Europeia 

Financiamento dos custos administrativos e com pessoal do 
GNA na gestão da cooperação entre UE e Timor-Leste 

Apoio às operações e representação do GNA em fóruns 
internacionais, coordenação das atividades das linhas 
ministeriais e de outras agências implementadoras, 
preparação e implementação de monitorização de 
projetos no terreno e de missões de avaliação externa 

36 0 0 0 

Quadro Integrado de 
Financiamento Nacional 
(QIFN) e Diversificação 
Financeira em Timor-Leste 

Fundo 
Conjunto 
dos ODSs 

A proposta de Fundo Conjunto de ODSs pretende ajudar o 
governo de Timor-Leste a desenvolver e estabelecer um 
Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFN) 
holístico. O QIFN ajudará a melhorar a governança e a 
coordenação, a articular uma estratégia de financiamento e a 
reforçar o quadro de monitorização e fiscalização. Foram 
identificadas três áreas de financiamento para catalisação de 
investimentos estratégicos a nível de Pessoas, Prosperidade e 
do Planeta, destacando respetivamente o financiamento da 

Este projeto incide numa reforma sistemática e atenta 
à questão do género para envolver a diáspora no 
financiamento do desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma Política 
para a Diáspora e de um PAN para a Diáspora. Ajudará 
o Gabinete do Primeiro-Ministro através do 
mapeamento e elaboração de perfis da diáspora, 
recolhendo dados sobre dimensão, distribuição 
espacial, qualificações e abordagens ao financiamento 

15 0 0 0 
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Título dos Projetos em 
Apoio ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

saúde, da diáspora e do clima. Um QIFN forte, que mobilize 
tributação pró-saúde, financiamento da diáspora através de 
remessas dos emigrantes e financiamento para ODSs 
relacionados com o clima será um catalisador para aumentar 
os investimentos em desenvolvimento sustentável. A OIM é 
responsável pelo financiamento da diáspora em prol do 
desenvolvimento sustentável. 

dos ODSs. Será ainda desenvolvida uma Estratégia de 
Envolvimento e Mobilização de Remessas para a 
diáspora, juntamente com um plano participativo piloto 
entre autoridades locais e associações da diáspora. Isto 
por sua vez irá mobilizar recursos através de um 
esquema de envolvimento da diáspora e de um painel 
de financiamento da diáspora para os ODSs em Timor-
Leste. 

Total 971 675 0 0 

 

 

4.1.18 Presidência do Conselho de Ministros 

Em 2022 a Presidência do Conselho de Ministros beneficiará do programa australiano de Governança para o Desenvolvimento, através de apoio 

de assistência técnica. 

Título dos Projetos em 
apoio à Região de Oecusse 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previst
o para 
2025 

Governança para o 
Desenvolvimento 

Governo da 
Austrália 

Através do Programa de Governança para o Desenvolvimento 
(GfD), a Austrália 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. As 
reformas estão em linha com o PED para 2011 a 2030 e com 
os objetivos de diversificar a economia e de melhorar a 
prestação de serviços. 

Apoio ao Governo de Timor-Leste para que possa 
tomar decisões e formular políticas com base em 
factos, e melhoria da implementação de políticas e 
serviços 

830 830 830 0 

Total 830  830 830 0 
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4.1.18 Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos 

Está previsto que o Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos receba apoio do programa australiano de Governança para o 
Desenvolvimento. 

Título do Projeto em Apoio 
ao Ministério Coordenador 
dos Assuntos Económicos 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Governança para o 
Desenvolvimento 

Governo da 
Austrália 

Através do Programa de Governança para o Desenvolvimento 
(GfD), a Austrália 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. As 
reformas estão em linha com o PED para 2011 a 2030 e com 
os objetivos de diversificar a economia e de melhorar a 
prestação de serviços. 

Apoio ao Governo de Timor-Leste para que possa 
tomar decisões e formular políticas com base em 
factos, e melhoria da implementação de políticas e 
serviços 

781 781 781 0 

Total Global 781 781 781 0 

 

 

4.1.19 Parlamento Nacional 

Está previsto que o Parlamento Nacional receba apoio de duas atividades de parceiros de desenvolvimento em 2022, totalizando um pouco mais 

de 500 mil dólares. 

Projetos em Apoio da 
Secretaria de Estado da 
Formação Profissional e 

Emprego 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa de Proteção de 
Menores da UNICEF 

Fundo das 
Nações 
Unidas para 
a Infância 

A UNICEF apoiará o Ministério da Solidariedade Social e 
Inclusão e o Ministério da Justiça no reforço do sistema de 
proteção de menores, a fim de prevenir e dar resposta a 
situações de violência, melhorar o bem-estar dos menores e 
das suas famílias, melhorar a justiça para menores e 
fortalecer os registos de nascimentos. Ajudará agências do 
setor da justiça a aplicar princípios de justiça amigos dos 
menores e a prevenir a criminalidade juvenil, bem como a 
criar capacidade e ligações que permitam melhorar os 
registos de nascimentos. Um foco importante será a criação 
de oportunidades educacionais e de normas profissionais 
para os assistentes sociais na proteção de menores e de 

Ver descrição 520 520 520 0 
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Projetos em Apoio da 
Secretaria de Estado da 
Formação Profissional e 

Emprego 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

vítimas de violência com base no género. Serão promovidas 
normas sociais e de género positivas, incluindo através de 
intervenções que envolvam os progenitores. 

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

Instituto 
Camões, 
com fundos 
da União 
Europeia 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços ao público mais efetiva, 
justa, transparente, responsável e virada para os cidadãos. 

Não foram fornecidas informações 13 0 0 0 

Total Global 533 520 520 0 

 

 

4.1.21 Instituições Não Especificadas da RDTL 

Esta secção foi criada para lidar com projetos e/ou atividades que beneficiem diversas instituições. 

Título do Projeto em apoio 
da Secretaria de Estado da 

Comunicação Social 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Relatório Económico de 

Timor-Leste para o AF de 

2022 (P173279) 

Banco 

Mundial 

Esta atividade providenciará dois relatórios para serem 
disseminados, contendo dados úteis e análises rigorosas 
sobre tópicos económicos essenciais. Os relatórios darão 
continuidade à monitorização e análise económicas realizadas 
pela equipa do MTI no terreno, bem como a contribuições 
com caráter extraordinário de outras Práticas Globais. Os 
relatórios discutirão desenvolvimentos económicos recentes 
(por exemplo setor real, contas fiscais, tendências monetárias 
e balança de pagamentos), apresentarão um panorama a 
médio prazo (incluindo previsões das principais variáveis 
económicas) e discutirão de forma breve questões políticas 
pertinentes. Os relatórios contribuirão para um melhor 
diálogo político com congéneres governamentais e outros 
intervenientes. 

Não foram fornecidas informações 68 0 0 0 

Total 68 0 0 0 



71 

4.1.22 Comissão Anticorrupção 

A Comissão Anticorrupção, o Tribunal de Recurso e o Parlamento Nacional beneficiarão de uma atividade financiada pela UE e executada pelo 

Instituto Camões, que visa melhorar e reforçar princípios de GFP de qualidade e de responsabilização em instituições governamentais. 

Título do Projeto em apoio 

à Comissão Anticorrupção 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

Instituto 
Camões, 
com fundos 
da União 
Europeia 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços ao público mais efetiva, 
justa, transparente, responsável e virada para os cidadãos. 

Não foram fornecidas informações 13 0 0 0 

Total 13 0 0 0 

4.1.23 Tribunal de Recurso 

A Comissão Anticorrupção, o Tribunal de Recurso e o Parlamento Nacional beneficiarão de uma atividade financiada pela UE e executada pelo 

Instituto Camões, que visa melhorar e reforçar princípios de GFP de qualidade e de responsabilização em instituições governamentais.  

Título do Projeto em apoio 
ao Tribunal de Recurso 

PDs Descrição do Projeto Descrição Breve do Apoio ao Ministério em 2022 Em Milhares de Dólares 

Previsto 

para 

2022 

Previsto 

para 

2023 

Previsto 

para 

2024 

Previsto 

para 

2025 

11472 - Parceria UE/Timor-
Leste para Melhoria da 
Prestação de Serviços 
através de Supervisão das 
Finanças Públicas (PFMO - 
FED/2017/387410) 

Instituto 
Camões, 
com fundos 
da União 
Europeia 

Melhorar o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste 
através de uma prestação de serviços ao público mais efetiva, 
justa, transparente, responsável e virada para os cidadãos. Não foram fornecidas informações 13 0 0 0 

Total 13 0 0 0 
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4.1.24 Setor não-governamental 

As atividades seguintes não contribuem para quaisquer planos ou atividades governamentais. Incluem projetos de desenvolvimento do setor 

privado, atividades que beneficiam OSCs e ONGs, e atividades que apoiam o funcionamento administrativo de agências de parceiros de 

desenvolvimento. Estes projetos totalizam 10,8 milhões de dólares, o equivalente a 6% de toda a despesa prevista para 2022. 

Título do Projeto em apoio 
ao Setor não-
governamental 

PDs Descrição do Projeto Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Programa de Cooperação 
com ONGs Australianas 
(ANCP) 

Governo da 
Austrália 

O ANCP é uma parceria entre o Governo da Austrália e ONGs australianas acreditadas. Os projetos ministrados por 
ONGs incidem nas comunidades mais vulneráveis e marginalizadas em Timor-Leste e abrangem vários setores, tais 
como educação, saúde, água e saneamento e governança. 

7.570 7.570 7.570 0 

Função de Desenvolvimento 
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. Para tal a FDM 
pretende apoiar negócios inovadores de modo a melhorar o desempenho das empresas, estimular o crescimento 
económico e em última instância gerar benefícios para os pobres – sejam eles trabalhadores, produtores ou 
consumidores. 

1.399 0 0 0 

Programa de Voluntários 

Australianos (PVA) 

Austrália O Programa de Voluntários da Austrália dá oportunidades a cidadãos australianos qualificados para contribuir para o 

programa de desenvolvimento governamental, por meio de tarefas que constroem ligações entre pessoas e que 

capacitam organizações recipientes em setores como a saúde, educação, desenvolvimento rural, governança, turismo 

e justiça. Os voluntários australianos ajudam as organizações recipientes a conseguir um desenvolvimento efetivo e 

sustentável, ao mesmo tempo que promovem uma boa imagem da Austrália na região do Indo-Pacífico. 

564 812 812 0 

EIDHR/2020/416693 – 
Garantia da 
responsabilização do 
Governo relativamente ao 
COVID-19 e melhoria da 
liberdade e do acesso à 
informação em Timor-Leste 

União 
Europeia 

O objetivo global da Ação será reforçar organizações da sociedade civil, ativistas da democracia e defensores dos 
direitos humanos a trabalhar em Timor-Leste a respeito de questões vitais de direitos humanos e democracia durante 
a pandemia de COVID-19. 

400 164 0 0 

4064-Custos Administrativos 
- Embaixada 

Portugal Fundo para a gestão da embaixada portuguesa.  262 0 0 0 

Fundo do Chefe da Missão Programa 
de Ajuda da 
Nova 
Zelândia, 
Ministério 
dos 
Negócios 

O objetivo do fundo é apoiar projetos em pequena escala (discretos), a curto prazo e assentes nas comunidades e/ou 
projetos de ONGs que deem resposta às necessidades de desenvolvimento de Timor-Leste e que estejam alinhados 
com a missão global do Programa de Ajuda da Nova Zelândia em prol do desenvolvimento sustentável em países em 
vias de desenvolvimento, de modo a reduzir a pobreza e a contribuir para um mundo mais seguro, equitativo e 
próspero. 

178 0 0 0 
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Título do Projeto em apoio 
ao Setor não-
governamental 

PDs Descrição do Projeto Em Milhares de Dólares 

Previsto 
para 
2022 

Previsto 
para 
2023 

Previsto 
para 
2024 

Previsto 
para 
2025 

Estrangeiros 
e Comércio 

10678- Financiamento das 
estruturas externas da 
Cooperação e Cultura para o 
Desenvolvimento, do 
Camões IP, em Díli 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Centros de recursos para a promoção de atividades culturais e cooperação a nível de desenvolvimento. 144 0 0 0 

EIDHR/2019/410702 - 
Empreendedorismo Cultural 
em Timor-Leste (ECTL) – um 
Motor para o 
Desenvolvimento Inclusivo e 
a Igualdade 

União 
Europeia 

1) Reforço e promoção do setor do artesanato como mecanismo para geração de emprego/rendimentos para 
comunidades rurais e de inclusão social; e 2) lançamento de um movimento de empreendedorismo cultural que 
promova a inclusão social e a emancipação socioeconómica de mulheres e jovens. 

123 42 0 0 

CSO-LA/2018/402933 – 
Melhoria da capacidade de 
OSCs para sensibilizar e 
promover iniciativas que 
lidem com questões de 
alterações climáticas e os 
seus impactos sobre o 
desenvolvimento 
sustentável em Timor-Leste 

União 
Europeia 

O objetivo global da ação é permitir a organizações da sociedade civil promoverem ativamente atividades e políticas 
que previnam e deem resposta aos impactos das alterações climáticas em Timor-Leste. A ação contribuirá para os 
esforços atuais em Timor-Leste para prevenir e responder aos impactos de catástrofes naturais. Em linha com os 
objetivos do Programa Nacional de Adaptação de Ações (PNAA, 2010), o projeto contribuirá para a criação de um 
quadro nacional com vista ao envolvimento de OSCs e da comunidade num processo participativo de resposta às 
alterações climáticas que apoie o desenvolvimento sustentável. 

65 0 0 0 

CSO-LA/2018/403006 - 
Reflorestação de Dare 

União 
Europeia 

Esta atividade visa dar resposta ao impacto das alterações climáticas em Timor-Leste e contribuir para a 
sustentabilidade dos recursos naturais. 

60 0 0 0 

10965 - Fundo para 
Pequenos Projetos 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Fundo para projetos de pequena dimensão a financiar. 31 31 0 0 

11797-Centro Português de 
Cooperação em Timor-Leste 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Promoção da eficiência de programas e atividades de língua portuguesa.  18 18 0 0 

11791- Custos 
Administrativos - missões 
GPPE 

Camões - 
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua 

Despesas com missões de seguimento. 6 6 0 0 

Total 10.823 8.644 8.383 0 
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Parte 5: Tabelas Resumidas dos Desembolsos Planeados como 
Concessões para 2022 
 

5.1 Desembolsos planeados para 2022 por Grupos de Agências, em dólares 
Grupo de Agências Desembolso 

previsto 
pelos 

doadores 
para 2022 
(dólares) 

Total de 
financia-
mento 

prestado 
 

(%) 

Execução 
prevista 

para 2022 
 
 

(dólares) 

% do total 
de 

financia-
mento 

executado 
(%) 

Governo da Austrália 54,597,781  32.6         54,089,593  32.3 

Nações Unidas         24,887,402  14.9         39,629,482  23.7 

Portugal         18,024,594  10.8         18,076,974  10.8 

Japão         13,129,504  7.8         11,871,744  7.1 

União Europeia         10,132,393  6.0           4,170,020  2.5 

Nova Zelândia           8,230,356  4.9           8,230,356  4.9 

Estados Unidos da América           8,148,501  4.9           8,131,534  4.9 

Coreia           6,533,132  3.9           2,822,000  1.7 

Banco Mundial           5,794,865  3.5           4,294,865  2.6 

Fundo Verde para o Clima           5,381,166  3.2  0.0 

Fundo Global           5,062,255  3.0  0.0 

Execução da Alemanha/GIZ           4,180,421  2.5           7,086,270  4.2 

ADB           2,300,000  1.4           2,050,000  1.2 

GEF           1,112,723  0.7  0.0 

TOTAL 167,515,093  100 167,515,093  100 
1 

Refere-se ao Fundo Global para o Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, ao Fundo Verde para o Clima e ao Fundo Fiduciário do Fundo 

Global para o Meio Ambiente 

 

5.2 Desembolsos planeados para 2022 por Fontes de Financiamento e Agências 
Executoras, em milhares de dólares 

Fonte de Financiamento 

Agência Executora Desembolso 

previsto para 

2022 

Austrália 
Autoexecutado 54.089.593 

OIM 508.188 

Total da Austrália 54.597.781 

Portugal 
Camões 2.973.598 

Autoexecutado 15.050.996 

Total de Portugal 18.024.594 

Japão Governo do Japão 965.407 
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Fonte de Financiamento 

Agência Executora Desembolso 

previsto para 

2022 

Agência de Cooperação Internacional do 
Japão 

10.906.338 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

1.257.760 

Total do Japão 13.129.504 

União Europeia 

Banco Asiático de Desenvolvimento 250.000 

Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua 

52.380 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit 

2.905.849 

Autoexecutado 4.170.020 

Organização para a Alimentação e a 
Agricultura 

1.000.000 

Organização Internacional do Trabalho 467.786 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

1.286.358 

Total da União Europeia 10.132.393 

UNICEF Autoexecutado 9.189.666 

Organização Mundial da Saúde Autoexecutado 8.934.926 

Nova Zelândia  Autoexecutado 8.230.356 

KOICA 

Autoexecutado 2.822.000 

ONU Mulheres 2.300.000 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

1.411.132 

Total da KOICA 6.533.132 

Banco Mundial 
Ministério da Educação, Saúde e Desporto 1.500.000 

Autoexecutado 4.294.865 

Total do Banco Mundial  5.794.865 

Fundo Verde para o Clima PNUD 5.381.166 

Fundo Global para o Combate à SIDA, 
Tuberculose e Malária 

Ministério da Saúde (GTL) 5.062.255 

Embaixada dos Estados Unidos Departamento da Agricultura dos EUA 5.061.987 

Cooperação Alemã GIZ 4.180.421 

USAID Autoexecutado 3.069.547 

UNFPA Autoexecutado 3.042.800 

BAsD 
Autoexecutado 1.800.000 

Fundo de Infraestruturas 500.000 

Total do BAsD 2.300.000 

PAM Autoexecutado 1.919.152 

Organização Internacional para as 
Migrações 

Autoexecutado 1.146.389 
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Fonte de Financiamento 

Agência Executora Desembolso 

previsto para 

2022 

Fundo Fiduciário do Fundo Global para 
o Meio Ambiente 

PNUD 1.112.723 

PNUD Autoexecutado 593.609 

Fundo Conjunto dos ODSs OIM 60.860 

Departamento do Trabalho dos 
Estados Unidos 

OIT 16.967 

Total Global 167.515.093 

 
 
5.3 Desembolsos planeados para 2022 por Agências Executoras e Fontes de 
Financiamento, em milhares de dólares 

Agência Executora Fonte de Financiamento Desembolso previsto para 2022 

Governo da Austrália Autofinanciado 54.089.593 

Portugal Autofinanciado 14.789.096 

PNUD União Europeia 1.286.358 

Fundo Fiduciário do Fundo Global 
para o Meio Ambiente 

1.112.723 

Governo do Japão 1.257.760 

Fundo Verde para o Clima 5.381.166 

KOICA 1.411.132 

Autofinanciado 593.609 

Total do PNUD 11.042.748 

JICA Governo do Japão 10.906.338 

UNICEF Autofinanciado 9.189.666 

OMS Autofinanciado 8.934.926 

Nova Zelândia Autofinanciado 8.230.356 

GIZ União Europeia 2.905.849 

Cooperação Alemã 4.180.421 

Total da GIZ 7.086.270 

Governo de Timor-Leste Fundo Global para o Combate à Sida, 
Tuberculose e Malária 

5.062.255 

Banco Mundial 1.500.000 

BAsD 500.000 

Total do GTL 7.062.255 

Departamento da 
Agricultura dos EUA 

Embaixada dos EUA 5.061.987 

Banco Mundial Autofinanciado 4.294.865 

União Europeia Autofinanciado 4.170.020 
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Agência Executora Fonte de Financiamento Desembolso previsto para 2022 

Instituto Camões Autofinanciado 2.973.598 

União Europeia 52.380 

Governo de Portugal 261.900 

Total do Instituto Camões 3.287.878 

ONU Mulheres KOICA 2.300.000 

Total da ONU Mulheres 3.300.000 

USAID Autofinanciado 3.069.547 

UNFPA Autofinanciado 3.042.800 

KOICA Autofinanciado 2.822.000 

Organização Internacional 
para as Migrações 

Governo da Austrália 508.188 

Autofinanciado 1.146.389 

Fundo Conjunto dos ODSs 60.860 

Total da OIM 1.715.437 

BAsD Autofinanciado 1.800.000 

União Europeia 250.000 

Total do BAsD 2.050.000 

PAM Autofinanciado 1.919.152 

FAO União Europeia 1.000.000 

Governo do Japão Autofinanciado 965.407 

OIT União Europeia 467.786 

Departamento do Trabalho dos 
Estados Unidos 

16.967 

Total da OIT 484.753 

Total Global 167.515.093 
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5.4 Desembolsos planeados para 2022 por Doadores e Subpilares do PED 

  Capital Social 
Desenvolvimento de 

Infraestruturas 
 Desenvolvimento 

Económico 
Quadro Institucional     

Doadores (milhões de dólares) 
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Austrália 6.3 15.6 6.6       3.5 0.5        6.8 4.0    1.4   3.6     0.6 5.0 0.5    54.6 

Portugal 17.2       0.3                0.1           0.2            0.3  18.0 

Japão 0.3 0.3  1.2   0.6   1.4   1.5 2.9        3.7 1.3  13.1 

UE 0.1   0.8 1.4  0.2 0.7       4.6       0.5 1.8   10.1 

UNICEF 2.7 2.5 2.8     1.2                 9.2 

OMS   8.9                       8.9 

Nova Zelândia 3.7             2.6 0.5   1.1  0.3  0.2   8.2 

Estados Unidos  3.5  1.1       0.9  0.4                0.4 1.8                         8.1 

Coreia 1.5 1.3 2.3                    1.4  6.5 

Banco Mundial 1.7 0.1 0.1           3.7        0.2   5.8 

Fundo Verde para o Clima             5.4            5.4 

Fundo Global  5.1                       5.1 

Alemanha              4.2           4.2 

UNFPA 0.7 2.1 0.2                      3.0 

BAsD        0.5 0.3 0.3     1.0        0.3   2.3 

PAM  1.9                       1.9 

OIM 0.4 0.7                    0.1   1.2 

ONU Mulheres    0.5          0.6           1,1 

PNUD 0.3   0.1  0.2       0.1            0.6 

Total 38.4 39.7 13.7 3.5 0.3 0.4 5.3 2.0 0.3 1.4   13.8 24.1 2.2 1.4  4.8 - 0.3 1.1 11.3 3.2 0.3 167.5 
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5.5 Desembolsos planeados para 2022 por Agências Executoras e Subpilares do PED 

  Capital Social 
Desenvolvimento de 

Infraestruturas 
Desenvolvimento 

Económico 
Quadro 

Institucional 
  

Agências executoras (milhões de dólares) 
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Australia 6.3 15.6 6.6    3.5 0.5     6.8 4.0   1.4  3.6  0.6 5.0   54.1 

Portugal 17.2    0.3         0.1     0.1   0.1  1.7 18.1 

Japão 0.3 0.3  1.2   0.6   1.4   1.5 2.9        3.7   11.9 

PNUD 0.3  0.1 0.5  0.2       5.5 0.6        1.1 2.7  11.0 

UNICEF  2.7 2.5 2.8     1.2                 9.2 

OMS  8.9                       8.9 

Nova Zelândia 3.7             2.6  0.5   1.1 0.3  0.2   8.2 

Estados Unidos 3.5 1.1 0.9 0.4          0.4  1.8         8.1 

GIZ              7.1           7.1 

GoTL 1.5 5.1     0.5                  7.1 

Banco Mundial 0.2 0.1 0.1           3.7        0.2   4.3 

União Europeia 0.1  0.7 1.4  0.2        0.7       0.5 0.6   4.2 

ONU Mulheres   2.3                      2.3 

UNFPA 0.7 2.1 0.2                      3.0 

COICA 1.5 1.3                       2.8 

OIM 0.4 0.7                    0.1 0.5  1.7 

ADB       0.3 0.3 0.3     1.0        0.3   2.1 

PAM  1.9                       1.9 

FAO              1.0           1 

ILO   0.5                      0.5 

Total 36.4 39.7 13.7 3.5 0.3 0.4 5.3 2.0 0.3 1.4 - - 13.8 24.1 - 2.2 1.4 - 4.8 0.3 1.1 11.3 3.2 0.3 167.5 
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