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A. Distribuição do OGE por Medidas de Grandes Opções do Plano (GOP) 

 

INTRODUÇÃO 

Para o ano  fiscal de 2023,  foram distribuídos 600 milhões de dólares  (como se mostra no quadro 

abaixo)  para  financiar  275  medidas‐chave  do  Governo,  organizadas  em  dezasseis  (16)  áreas 

estratégicas  que  se  alinham  com os  subsectores  do Plano  Estratégico Nacional  (PED): Agricultura, 

Pecuária, Pescas e Silvicultura; Economia e Emprego; Turismo; Desenvolvimento Rural e Habitação; 

Ambiente; Petróleo e Minerais; Electricidade e Energias Renováveis; Conectividade Nacional; Água e 

Saneamento;  Educação  e  Formação;  Saúde;  Inclusão  e  Protecção  Social;  Cultura  e  Património; 

Reformas do Estado; Defesa e Segurança Nacional; Relações Internacionais e Política Externa.  

O quadro abaixo demonstra todas as actividades que estão a ser realizadas este ano e que contribuem 

directamente para uma única medida do Governo, tendo assim sido mapeadas para ter em conta as 

suas implicações orçamentais. 

As  medidas  275  medidas  do  Governo,  temos  também  110  medidas  do  Governo  que  estão 

silenciosamente ligadas ao OJE 2023 de uma das três formas seguintes:  

1. Há várias actividades em curso no âmbito de vários programas que contribuem para mais do 

que uma medida do Governo. Para todas essas actividades, o mapeamento foi feito apenas 

para o PIO para o qual contribui significativamente.  

2. A  segunda  categoria  é  a  das  medidas  do  Governo  que  estão  a  ser  implementadas  pelos 

Parceiros de Desenvolvimento e, portanto, não encontra reconhecimento directamente nos 

30 programas que foram identificados para implementar o Governo. Identificámos 17 dessas 

medidas  do  Governo  que  serão  implementadas  em  conjunto  com  os  Parceiros  de 

Desenvolvimento. 

3. E, por último, as restantes medidas do Governo não tiveram qualquer implicação de custos e 

podem, portanto, ser designadas como medidas sem custos (estas  incluem o Governo, tais 

como medidas políticas ou um documento estratégico) e, por conseguinte, a razão pela qual 

estas não foram ligadas a nenhum dos 30 programas que implementam o Governo. Existem 

27 medidas sem custos que foram identificadas para este ano. 



DISTRIBUIÇÃO DO OGE POR MEDIDAS DE GRANDE OPÇÕES DO PLANO (GOP) 

 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

1 
Agricultura, Pecuária, Pescas e Floresta 

  

1.1.13 Continuar a melhorar as culturas de horticultura comunitária. 
Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. 
Implementar a atividade de cintura de horticultura             201,000 

1.1.9 
Continuar a identificar e apoiar iniciativas de grupos de jovens na área 
agrícola. Apoiar as iniciativas dos grupos de jovens (mulheres e homens) 

  
200,000 

1.1.1 

Apoiar a plantação de café para aumentar o rendimento das colheitas e 
permitir uma melhoria de condição dos agricultores deste produto nacional de 
referência. 

Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das 
plantações de café e de plantas anuais 

  
1,186,249 

1.1.6 Criar 'bancos de sementes' produtivas e disponibilizá-las aos agricultores. Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais 
  

45,410 

1.2.1 
Apoiar o setor privado no aumento da produção de carne com confinamento 
de animais e controlo sanitário. 

Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de 
pastagem nativa 

  
48,000 

1.2.7 
Realizar campanhas de demonstração de processamento e transformação de 
resíduos animais em fertilizantes orgânicos. Uso e conservação dos resíduos agrícolas 

  
10,500 

1.2.1 
Apoiar o setor privado no aumento da produção de carne com confinamento 
de animais e controlo sanitário. 

Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e 
aquisições de raças melhoradas de vacas. 

  
154,601 

1.2.2 
Continuar a organizar campanhas massivas de vacinação dos animais e 
fornecimento de vacinas gratuitas e expandir estes programas a todo o país. 

Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, 
galinhas, etc.) 

  
269,502 

1.1.15 
Construir, manter e reabilitar infraestruturas de retenção de água e muros de 
proteção de sistemas de irrigação. 

Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação : 
Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, 
Caraulun, Oebaba, Raibere, Laclo, Buluto,  Bebui, Saketo, Belia, 
Kumoli, Waibati e Larisula 

  
520,576 

1.1.7 

Mobilizar e apoiar grupos ou associações de agricultores para multiplicar 
sementes certificadas e comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, 
legumes e tubérculos). 

Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e Associações de 
Grupos de Agricultores (AGA). 

  
24,850 

1.3.1 
Continuar a investir na aquicultura como forma de melhorar a segurança 
alimentar e nutricional, e diversificar os meios de subsistência. 

Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de água doce e 
a produção de água salobra e marinha (Promover o consumo de 
peixe para melhoramento da dieta alimentar): 

  
284,700 

1.3.1 
Continuar a investir na aquicultura como forma de melhorar a segurança 
alimentar e nutricional, e diversificar os meios de subsistência. Apoiar e modernizar a pesca artisanal. 

  
64,915 



 
 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

1.3.10 

Reforçar legislação que reduza a pesca ilegal, sobretudo de barcos estrangeiros, 
e a definição de zonas vigiadas, incluindo a regulamentação e controlo da 
pesca, nomeadamente a definição de malhagem mínima de redes, defesos, 
espécies protegidas e outras formas de proteger as espécies e evitar capturas 
de animais antes que estes possam realizar a sua reprodução, promovendo o 
repovoamento natural. Desenvolvimento integrado das áreas costeiras e do mar 

  
9,695 

1.1.15 
Construir, manter e reabilitar infraestruturas de retenção de água e muros de 
proteção de sistemas de irrigação. 

Implementação dos serviços de normalização e proteção nas 
facilidades agrícolas. 

  
9,000 

1.1.8 
Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio 
direto a instituições que promovam microcrédito nas comunidades rurais. 

Desenvolver associações de agricultores para a diversificação de 
alimentos locais para apoiar o programa de nutrição 

  
66,749 

1.1.8 
Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio 
direto a instituições que promovam microcrédito nas comunidades rurais. 

Estebelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e 
promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na 
cadeia de valor do agro-negócio no país. 

  
45,000 

1.4.1 
Incentivar a plantação de árvores para lenha para evitar o abate indiscriminado 
de árvores. Gerir e proteger as florestas 

  
878,832 

1.4.7 Incentivar e desenvolver viveiros de floresta comunitária. 
Operacionalizar os centro viveiros permanentes Maubara, viveiros 
permanente viveiros comunitários das florestas e viveiros ai-parapa 

  
117,500 

1.3.10 

Reforçar legislação que reduza a pesca ilegal, sobretudo de barcos estrangeiros, 
e a definição de zonas vigiadas, incluindo a regulamentação e controlo da 
pesca, nomeadamente a definição de malhagem mínima de redes, defesos, 
espécies protegidas e outras formas de proteger as espécies e evitar capturas 
de animais antes que estes possam realizar a sua reprodução, promovendo o 
repovoamento natural. Controlar a movimentação das embarcações de pescas 

  
68,325 

1.4.7 Incentivar e desenvolver viveiros de floresta comunitária. 
Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações 
nativos e bambo. 

  
7,500 

1.4.7 Incentivar e desenvolver viveiros de floresta comunitária. 

Promover a expansão de programas de Gestão de Recursos 
Naturais com Base Comunitária, mantendo e reforçando a 
participação das comunidades no desenvolvimento de setor 
florestal. 

  
124,600 

1.4.2 

Promover o investimento no setor de floresta através da plantação de, pelo 
menos, 150 hectares de sândalo no Suco de Ahik, Lacluta, Viqueque e criação 
de viveiros de sândalo e ai-turi em Atabae e Zulo. 

Pesquisa nascente, estabelecer demarcação e mensuração das áreas 
potenciais de desenvolvimento plantações comerciais e sândalo 
(Santalum album) 

  
32,810 

1.4.4 
Estabelecer a gestão integrada dos recursos florestais e das bacias 
hidrográficas. 

Conservação água e solo através de estabelecimento mini barragem, 
posso de infiltração e lagoa artificial 

  
7,000 



 
 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

1.4.2 

Promover o investimento no setor de floresta através da plantação de, pelo 
menos, 150 hectares de sândalo no Suco de Ahik, Lacluta, Viqueque e criação 
de viveiros de sândalo e ai-turi em Atabae e Zulo. 

Promover o investimento no setor de floresta, tais como sândalo 
(Santalum album).er e demarcar as plantações industriais (sândalo, 
teca, mahagoni, saria, bambo, etc.) 

  
157,412 

1.1.2 

Incentivar a produção nacional, em particular de arroz, através da oferta de 
sementes e da garantia de mercado e apoio ao escoamento da produção 
(programa de compra e distribuição de produção pelo Estado). Abasteçimento e compra de produtos locais 

  
6,426,300 

1.1.10 
Continuar a melhorar a implementação da agricultura integrada nas áreas de 
irrigação potencial. Construção e supervisão da irrigação Galata 

  
2,647,200 

1.1.10 
Continuar a melhorar a implementação da agricultura integrada nas áreas de 
irrigação potencial. Construção e supervisão da irrigação Dardau 

  
400,990 

1.1.10 
Continuar a melhorar a implementação da agricultura integrada nas áreas de 
irrigação potencial. Construção e supervisao da Irrigação de Laivai 

  
3,603,642 

1.1.15 
Construir, manter e reabilitar infraestruturas de retenção de água e muros de 
proteção de sistemas de irrigação. 

Estudo detailado eskemas irigasaun: Luge, Uaimui, Lore 2, Saketo, 
Belia, Uaimori, Kairui, Sare, Atabae-Loes, Miguir, Aquedutu 
Maliana 1, Halicou, Anapal & Tafara inklui revizaun irigasaun 
Maukola  

  
539,263 

1.1.10 
Continuar a melhorar a implementação da agricultura integrada nas áreas de 
irrigação potencial. 

Consepcao, Konstrusaun e Supervisao do Porto Pesqueiro, 
Metinaro 

  
91,546 

1.1.10 
Continuar a melhorar a implementação da agricultura integrada nas áreas de 
irrigação potencial. Supervisão da Construção da Irrigação de Galata 

  
672,420 

1.1.10 
Continuar a melhorar a implementação da agricultura integrada nas áreas de 
irrigação potencial. Supervisão da Construção da Irrigação Laivai  

  
325,000 

1.1.15 
Construir, manter e reabilitar infraestruturas de retenção de água e muros de 
proteção de sistemas de irrigação. 

Supervisão da construção do Projecto de Irigação de 
Dardau/Supervisao de construção de irigacao de Dardao 

  
54,867 

1.4.7 Incentivar e desenvolver viveiros de floresta comunitária. 
Inçentivos finançeiros aos agricultores para a criação de viveiros e 
plantação de Bambu 

  
85,000 

1.4.7 Incentivar e desenvolver viveiros de floresta comunitária. Preparação e plantação de sementes de Bambu 
  

14,074 

 2 

  
Economia e Emprego 
 

 

  

2.2.1 

Continuar o apoio e a atribuição de subsídios a pequenos projetos industriais 
de produção de sal, óleo de coco e sabão, especiarias e água engarrafada, entre 
outros. 

Monitorização de pequenas negócios rurais financiados através de 
subvenções públicas 

  
10,000 

2.1.5 
Finalizar o processo de adesão, enquanto membro pleno, ÃƒÂ ASEAN e 
ÃƒÂ  Organização Mundial do Comércio. 

Assegurar a coordenação e Sinergia dos serviço para a Integração 
na ASEAN no setor económico 

  
26,850 



 
 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

2.5.1 
Apoiar e conceder subsídios a cooperativas que desenvolvam atividades na 
área da agricultura, pescas, pecuária, comércio e concessão de crédito. Conceber e Promover politicos de diversificação da economia 

  
9,100 

2.4.8 Rever, aprovar e implementar a Estratégia Nacional de Emprego 2017-2030. Aumentar a procura do mercado de trabalho 
  

38,776 

2.4.8 Rever, aprovar e implementar a Estratégia Nacional de Emprego 2017-2030. Melhorar a oferta do mercado de trabalho 
  

9,316 

2.4.8 Rever, aprovar e implementar a Estratégia Nacional de Emprego 2017-2030. Continuar a Fortalecer as instituições do mercado de trabalho 
  

7,804 

2.4.4 

Expandir o número de trabalhadores a trabalhar no estrangeiro, reforçando os 
protocolos de cooperação e melhorando a monitorização destes processos e o 
acompanhamento dos trabalhadores. 

Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao 
empreendedorismo 

  
599,257 

2.4.4 

Expandir o número de trabalhadores a trabalhar no estrangeiro, reforçando os 
protocolos de cooperação e melhorando a monitorização destes processos e o 
acompanhamento dos trabalhadores. 

Desenvolver e endireitar parcerias para fortalecer o centro de 
emprego, estabelecendo um grupo de plataformas 

  
14,400 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. Divulgação e aconselhamento profissional 

  
30,827 

2.4.3 

Criar mecanismos para combater o trabalho precário, nomeadamente através 
da monitorização das entidades empregadoras, bem como garantir a 
implementação da legislação laboral e dos mecanismos de proteção social. Colocasão e Protesão Trabalhador Exterior 

  
311,660 

2.4.3 

Criar mecanismos para combater o trabalho precário, nomeadamente através 
da monitorização das entidades empregadoras, bem como garantir a 
implementação da legislação laboral e dos mecanismos de proteção social. 

Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços 
dos Adidos e Assistentes do Trabalho 

  
618,000 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação 
profissional, emprego e trabalho 

  
9,100 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. Formação profissional 

  
447,469 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Implementar um programa nacional de estágio por via de centros 
de formação profissional 

  
19,147 

2.5.8 

Incentivar movimentos cooperativos, associativos e mutualistas para garantir a 
participação comunitária e beneficiar da dinâmica do terceiro setor na luta 
contra as desigualdades sociais e económicas. Apoio a cooperativas produção integrada 

  
835,600 



 
 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

2.5.1 
Apoiar e conceder subsídios a cooperativas que desenvolvam atividades na 
área da agricultura, pescas, pecuária, comércio e concessão de crédito. 

Desenhar,construir e supervisão para construção e instalacoes de 
centro corperativos comunal 

  
300,000 

2.5.7 
Reforçar a capacitação das cooperativas, através da promoção de formação 
profissional para os seus membros. Promover e desenvolvimento estratégico Cooperativas 

  
19,600 

2.5.7 
Reforçar a capacitação das cooperativas, através da promoção de formação 
profissional para os seus membros. 

Apoio a estabelecimentos dos centros de desenvolvimento 
cooperativas  

  
124,000 

2.5.3 Reforçar as cooperativas de jovens. Reforcar e Consolidar Juventude na area cooperativas  
  

431,280 

2.1.2 

Reforçar a capacidade do Centro Logístico Nacional na execução das políticas 
sociais de intervenção no abastecimento público, aquisição de produtos locais, 
estabilização de preços, manutenção de stocks e distribuição de bens 
essenciais ÃƒÂ  proteção civil, em caso de desastres naturais e outras 
emergências. Resposta de emergência a desastres naturais 

  
13,000,000 

2.1.5 
Finalizar o processo de adesão, enquanto membro pleno, ÃƒÂ  ASEAN e 
ÃƒÂ  Organização Mundial do Comércio. Adesão ao ASEAN 

  
5,000,000 

2.2.6 
Finalizar a reabilitação das instalações da incubadora de empresas de Timor-
Leste (BITL) e adquirir equipamentos em colaboração com o PNUD. Estabeleçimento centros das industrias 

  
1,284,434 

2.2.4 
Realizar um estudo de diagnóstico e viabilidade para estabelecimento de 
parques industriais em Ulmera e Vatu-Vou. Estabelecer Parque e Zonas industriais 

  
272,349 

2.2.2 
Apoiar o desenvolvimento da capacitação empresarial e técnica para micro, 
pequenas e médias empresas. 

Estabelecimento e operacionalização de Centro Formação 
Industrial e MPEs 

  
40,000 

2.2.8 Implementar um cadastro de propriedade industrial. Estabelecimento Instituto para Propriedade Industrial 
  

159,490 

2.2.7 
Continuar a promover o desenvolvimento e produção de produtos industriais 
para o mercado interno e a substituição de importações. Supervicao e coordenação do sector indústrial  

  
122,554 

2.2.9 
Reforçar a produção e implementação de legislação que tenha em conta a 
proteção ambiental no âmbito do crescimento do setor industrial. Desenvolvimento politicas industrial 

  
26,020 

2.2.9 
Reforçar a produção e implementação de legislação que tenha em conta a 
proteção ambiental no âmbito do crescimento do setor industrial. Controlo e regularização das atividades Industrial 

  
55,000 

2.3.2 
Disponibilização de crédito suave (soft loans) para desenvolvimento do setor 
privado.  Promoção Social Business para MPMEs (credit soft loan) 

  
312,065 

2.1.6 Reforçar as ações de inspeção e fiscalização das atividades comerciais. Certificação e licenciamento comercial 
  

126,165 

2.1.1 
Construir mercados municipais de qualidade em Lautém e Baucau e projetar e 
iniciar a construção de outros mercados nacionais e municipais. Base de dados sobre o funcionamento de mercado 

  
9,000 



 
 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

2.1.6 Reforçar as ações de inspeção e fiscalização das atividades comerciais. Controlo e regularização das atividades comerciais informais 
  

295,747 

2.1.6 Reforçar as ações de inspeção e fiscalização das atividades comerciais. Proteção de direito dos consumidores 
  

45,000 

2.1.3 
Fortalecer o papel do setor privado comercial através de apoio técnico e 
formação, para melhorar a competitividade nacional e internacional. Coordenar os serviços no sector comercial 

  
83,939 

2.1.3 
Fortalecer o papel do setor privado comercial através de apoio técnico e 
formação, para melhorar a competitividade nacional e internacional. Elaboração Politica Nacional do Comércio 

  
36,800 

2.1.5 
Finalizar o processo de adesão, enquanto membro pleno, ÃƒÂ  ASEAN e 
ÃƒÂ  Organização Mundial do Comércio. Cooperação e parceria na area comércio 

  
430,928 

2.1.3 
Fortalecer o papel do setor privado comercial através de apoio técnico e 
formação, para melhorar a competitividade nacional e internacional. Apoio técnico e formação para o setor privado na area do comércio

  
72,000 

2.1.3 
Fortalecer o papel do setor privado comercial através de apoio técnico e 
formação, para melhorar a competitividade nacional e internacional. Estabelecimento Loja do Povo  

  
318,000 

2.1.3 
Fortalecer o papel do setor privado comercial através de apoio técnico e 
formação, para melhorar a competitividade nacional e internacional. Facilitar atividades de exportação e importação 

  
184,911 

2.1.4 
Desenvolver mecanismos de promoção, divulgação, marketing e distribuição 
física de produtos nacionais. Promoção e marketing dos produtos nacionais 

  
250,558 

2.1.4 
Desenvolver mecanismos de promoção, divulgação, marketing e distribuição 
física de produtos nacionais.  Promoção Cadeia de valor para a exportação 

  
132,512 

2.1.1 
Construir mercados municipais de qualidade em Lautém e Baucau e projetar e 
iniciar a construção de outros mercados nacionais e municipais. Desenvolvimento e manutenção mercados nacional e municipais 

  
58,000 

2.1.1 
Construir mercados municipais de qualidade em Lautém e Baucau e projetar e 
iniciar a construção de outros mercados nacionais e municipais. 

Estabelecimento Armagen tranzito / integrado nas areas fronteiras 
terrestres 

  
15,000 

2.4.5 
Regular a Lei do Trabalho e reforçar os mecanismos de diálogo para o 
aumento da produtividade. 

Divulgar as leis e estatutos existentes relevantes para trabalhadores 
e empregadores 

  
18,900 

2.4.3 

Criar mecanismos para combater o trabalho precário, nomeadamente através 
da monitorização das entidades empregadoras, bem como garantir a 
implementação da legislação laboral e dos mecanismos de proteção social. Inspeções de trabalho 

  
234,764 

2.4.3 

Criar mecanismos para combater o trabalho precário, nomeadamente através 
da monitorização das entidades empregadoras, bem como garantir a 
implementação da legislação laboral e dos mecanismos de proteção social. 

Aplicar multa para infrator do Lei Trabalho e Legislação 
complementar 

  
4,896 

2.3.1 

Melhorar as políticas de empreendedorismo nacionais, para incluir a 
valorização e a educação para o empreendedorismo, a remoção dos obstáculos 
e o apoio ao empreendedorismo, abrangendo ainda o acesso 
ÃƒÂ  informação e ao know-how. 

Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura rurais que 
têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a 
cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais. 

  
15,000 
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2.3.9 
Preparar e aprovar uma lei de exportação para regular a promoção e 
desenvolvimento das atividades exportadoras. Apoio Jurídico 

  
61,800 

2.3.9 
Preparar e aprovar uma lei de exportação para regular a promoção e 
desenvolvimento das atividades exportadoras. Facilitar o crescimento das exportações em 4 setores principais 

  
83,442 

2.3.9 
Preparar e aprovar uma lei de exportação para regular a promoção e 
desenvolvimento das atividades exportadoras. Apoiar à  construção da capacidade do exportador 

  
15,000 

2.3.7 

Apoiar e assistir os grandes investidores a expandir as suas operações e 
estabelecer mais vínculos com a economia local, dado que estes grandes 
investimentos contribuem para a criação de mais postos de trabalho 
qualificados e bem remunerados. 

Facilitar e promover o crescimento dos investimentos em 4 setores 
principais 

  
84,501 

2.3.7 

Apoiar e assistir os grandes investidores a expandir as suas operações e 
estabelecer mais vínculos com a economia local, dado que estes grandes 
investimentos contribuem para a criação de mais postos de trabalho 
qualificados e bem remunerados. Monitorização a eficácia do investimento privadas 

  
14,000 

2.1.8 

Capacitar os serviços da Agência de Promoção de Investimento e Exportação 
de Timor-Leste I.P (TradeInvest), para reforço da sua intervenção na 
promoção do Investimento em Timor-Leste e da exportação de produtos 
nacionais. Advocacia Politica de Promoção Investimento e exportação 

  
100,922 

2.1.8 

Capacitar os serviços da Agência de Promoção de Investimento e Exportação 
de Timor-Leste I.P (TradeInvest), para reforço da sua intervenção na 
promoção do Investimento em Timor-Leste e da exportação de produtos 
nacionais. Cooperação e Parcerias 

  
64,293 

2.3.7 

Apoiar e assistir os grandes investidores a expandir as suas operações e 
estabelecer mais vínculos com a economia local, dado que estes grandes 
investimentos contribuem para a criação de mais postos de trabalho 
qualificados e bem remunerados. Promover investimentos e exportações através de networking 

  
1,000 

2.1.7 

Reforçar a capacidade da Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade 
Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA) para o controlo de qualidade de 
produtos alimentares, as condições de transporte e de salubridade dos géneros 
alimentares e dos locais de produção e comercialização, e o controlo de 
qualidade de atividades económicas, incluindo a introdução do 'livro de 
reclamações' em estabelecimentos comerciais, bem como para a gestão de 
contraordenações. Gestão de Laboratório de Segurança alimentares e nao alimentares 

  
52,000 

2.1.7 

Reforçar a capacidade da Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade 
Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA) para o controlo de qualidade de 
produtos alimentares, as condições de transporte e de salubridade dos géneros Análise de riscos alimentares 

  
100,159 
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alimentares e dos locais de produção e comercialização, e o controlo de 
qualidade de atividades económicas, incluindo a introdução do 'livro de 
reclamações' em estabelecimentos comerciais, bem como para a gestão de 
contraordenações. 

2.1.6 Reforçar as ações de inspeção e fiscalização das atividades comerciais. Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas 
  

364,098 

2.1.7 

Reforçar a capacidade da Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade 
Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA) para o controlo de qualidade de 
produtos alimentares, as condições de transporte e de salubridade dos géneros 
alimentares e dos locais de produção e comercialização, e o controlo de 
qualidade de atividades económicas, incluindo a introdução do 'livro de 
reclamações' em estabelecimentos comerciais, bem como para a gestão de 
contraordenações. Gestão de Contraordenações 

  
81,416 

2.1.4 
Desenvolver mecanismos de promoção, divulgação, marketing e distribuição 
física de produtos nacionais. Divulgação de Informação 

  
15,000 

2.1.7 

Reforçar a capacidade da Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade 
Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA) para o controlo de qualidade de 
produtos alimentares, as condições de transporte e de salubridade dos géneros 
alimentares e dos locais de produção e comercialização, e o controlo de 
qualidade de atividades económicas, incluindo a introdução do 'livro de 
reclamações' em estabelecimentos comerciais, bem como para a gestão de 
contraordenações. Capacitação dos Técnicos Especializados 

  
10,000 

2.1.2 

Reforçar a capacidade do Centro Logístico Nacional na execução das políticas 
sociais de intervenção no abastecimento público, aquisição de produtos locais, 
estabilização de preços, manutenção de stocks e distribuição de bens 
essenciais ÃƒÂ  proteção civil, em caso de desastres naturais e outras 
emergências. Cooperação, desenvolvimento  do CLN 

  
15,000 

2.1.2 

Reforçar a capacidade do Centro Logístico Nacional na execução das políticas 
sociais de intervenção no abastecimento público, aquisição de produtos locais, 
estabilização de preços, manutenção de stocks e distribuição de bens 
essenciais ÃƒÂ  proteção civil, em caso de desastres naturais e outras 
emergências. Rehabilitação  Armazens  e edificio do CLN no municipio 

  
96,366 

2.1.2 

Reforçar a capacidade do Centro Logístico Nacional na execução das políticas 
sociais de intervenção no abastecimento público, aquisição de produtos locais, 
estabilização de preços, manutenção de stocks e distribuição de bens Intervenção e regulação de preços no mercado 

  
37,600 
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essenciais ÃƒÂ  proteção civil, em caso de desastres naturais e outras 
emergências. 

2.1.2 

Reforçar a capacidade do Centro Logístico Nacional na execução das políticas 
sociais de intervenção no abastecimento público, aquisição de produtos locais, 
estabilização de preços, manutenção de stocks e distribuição de bens 
essenciais ÃƒÂ  proteção civil, em caso de desastres naturais e outras 
emergências. Merenda Escolar, Humanitario e Protecção Sivil 

  
2,520 

2.1.2 

Reforçar a capacidade do Centro Logístico Nacional na execução das políticas 
sociais de intervenção no abastecimento público, aquisição de produtos locais, 
estabilização de preços, manutenção de stocks e distribuição de bens 
essenciais ÃƒÂ  proteção civil, em caso de desastres naturais e outras 
emergências. Manutenção e operacionais de armazens 

  
228,200 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Organização e execução de ações de formação profissional 
regulares 

  
404,303 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Organização e execução de ações de formação profissional em 
parceria com parceiros de desenvolvimento 

  
806,720 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile 
Training" nos municípios e estágios profissionais 

  
36,475 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise 
Development Incubator (MEDI)] 

  
8,000 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e 
Comunicação do Centro de Recursos 

  
3,372 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Implementação actividades de formação Nivel Nacional do 
Certificado 3 das áreas de Construção Civil 

  
39,000 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. 

Execução actividades de formação profissional Certificado 1, 2 
Nível Município das áreas de construção civil (Viqueque - Beaço) 

  
45,000 

2.4.7 

Elevar a qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, com o 
objetivo de aumentar a competitividade destes no mercado de trabalho 
internacional. Implementar programas de formação profissional 

  
238,879 
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2.5.6 

Promover a aquisição de bens alimentares e outros produzidos por 
cooperativas para a merenda escolar, por estabelecimentos hospitalares e 
prisionais. Prepara Dezeñu no BoQ ba konstrusaun Prijaun Weberek 

  
20,000 

2.3.1 

Melhorar as políticas de empreendedorismo nacionais, para incluir a 
valorização e a educação para o empreendedorismo, a remoção dos obstáculos 
e o apoio ao empreendedorismo, abrangendo ainda o acesso 
ÃƒÂ  informação e ao know-how. 

Preparasaun Dezenho detalhado no construcao ba edeficio RTTL 
no TATOLI iha Aimutin 

  
30,000 

2.3.1 

Melhorar as políticas de empreendedorismo nacionais, para incluir a 
valorização e a educação para o empreendedorismo, a remoção dos obstáculos 
e o apoio ao empreendedorismo, abrangendo ainda o acesso 
ÃƒÂ  informação e ao know-how. Estudo e Deseinho Engenharia Detalhada (DED) para 12 tores  

  
20,000 

2.1.1 
Construir mercados municipais de qualidade em Lautém e Baucau e projetar e 
iniciar a construção de outros mercados nacionais e municipais. 

Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana, Loes e 
Manatuto 

  
139,000 

2.1.1 
Construir mercados municipais de qualidade em Lautém e Baucau e projetar e 
iniciar a construção de outros mercados nacionais e municipais. 

Re-desenho detalhado de engenharia (DED) para o Novo Mercado 
de Baucau, Ermera e Lautém 

  
50,000 

2.2.4 
Realizar um estudo de diagnóstico e viabilidade para estabelecimento de 
parques industriais em Ulmera e Vatu-Vou. Design and Build of the New Construction of Industrial Park 

  
200,000 

2.3.4 
Ampliar e reforçar as capacidades do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
Empresarial (IADE). Formação e Assistência de Consultoria aos empresários 

  
283,501 

2.3.3 
Desenvolver estudos para a atribuição de incentivos ao setor privado, 
nomeadamente para apoiar a criação e o crescimento de pequenas empresas. Realização de um estudo de mercado 

  
2,200 

2.3.2 
Disponibilização de crédito suave (soft loans) para desenvolvimento do setor 
privado. Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores 

  
2,000 

2.3.4 
Ampliar e reforçar as capacidades do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
Empresarial (IADE). Apoio de Incubação de Empresas 

  
6,000 

2.3.4 
Ampliar e reforçar as capacidades do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
Empresarial (IADE). Promover a relação de negócios (Business Matchmaking) 

  
10,000 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. Desenvolvimento os Padroes das Competencias  

  
64,875 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. 

Procedimento da Definição de Padroes de Competencias e 
Recursos Manuais 

  
6,100 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. Emissão Certificados de Competencia  

  
9,126 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. 

Procedimentos de Certificação e Reconhecimento das 
Competencias 

  
3,900 
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2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. Reconhecimento e Atribiuição certificados Pedagogicos  

  
6,625 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. Avaliação e  Licenciamento operacional  

  
11,870 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. Avaliação e Acreditação  

  
25,075 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. Monitorisação aos centros   

  
2,400 

2.4.1 
Investir no Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra para 
acomodar 10.000 alunos por ano e melhorar a empregabilidade destes. Socialização Porocedimento de Avalicao e Acreditação  

  
5,375 

2.2.10 Reforçar a capacidade do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste. Estabelecimento Instituto para a Qualidade de Timor-Leste 
  

87,960 

2.2.10 Reforçar a capacidade do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste. Elaboração da Política Nacional de Qualidade 
  

256,839 

2.2.10 Reforçar a capacidade do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste. Criação do Laboratório Nacional de Metrologia 
  

154,984 

2.2.10 Reforçar a capacidade do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste. Seminário e consulta pública e divulgação do Regulamento IQT 
  

43,100 

2.2.10 Reforçar a capacidade do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste. Controlo e rugalariza quantidade e qualidade produto em mercado 
  

111,709 
2.2.10 Reforçar a capacidade do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste. Coordenação intersectorial na area controlo qualidade 6,372
3 Turismo 

  

3.1.4 

Desenvolver campanhas publicitárias e de marketing sobre Timor-Leste, a 
divulgar no estrangeiro, realçando a riqueza natural dos mares e das 
montanhas do país. Seminario Sobre E-Marketing do Turismo 

  
30,000 

3.1.8 Apoiar as empresas privadas que desenvolvem atividade no setor do turismo. 
Desenvolvimento a capacidade de recursos humanos do setor 
privado no turismo 

  
30,000 

3.1.8 Apoiar as empresas privadas que desenvolvem atividade no setor do turismo.  Apoio técnico  aos setor privado no turismo 
  

50,000 

3.1.9 
Concluir a construção do Jardim Nino Konis Santana em Leo Laco, 
Bobonaro. Construção da estrada de acesso ao Jardim Nino Koni Santana 

  
50,000 

3.1.9 
Concluir a construção do Jardim Nino Konis Santana em Leo Laco, 
Bobonaro. Construção do Jardim Nino Koni Santana 

  
50,000 
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3.1.2 

Desenvolver locais turísticos ao nível do suco como parte do programa 
Turismo Comunitário e capacitar as comunidades para desenvolver e gerir os 
locais. Construção do Centro de Informação Turística em Baucau 

  
50,000 

3.1.2 

Desenvolver locais turísticos ao nível do suco como parte do programa 
Turismo Comunitário e capacitar as comunidades para desenvolver e gerir os 
locais. Estudo de Construção de Praça Marinha em Liquiçá 

  
50,000 

3.1.2 

Desenvolver locais turísticos ao nível do suco como parte do programa 
Turismo Comunitário e capacitar as comunidades para desenvolver e gerir os 
locais. 

Supervisão da construção do Centro de Informação Turística em 
Baucau 

  
50,000 

3.1.2 

Desenvolver locais turísticos ao nível do suco como parte do programa 
Turismo Comunitário e capacitar as comunidades para desenvolver e gerir os 
locais. 

Turismo e Relasionado Infraestrutura ( PPP Cristo Rei (CAPEX & 
OPEX) 

  
30,000 

3.1.2 

Desenvolver locais turísticos ao nível do suco como parte do programa 
Turismo Comunitário e capacitar as comunidades para desenvolver e gerir os 
locais. Ressettlement - Site Clearence for Tourism Program 

  
20,000 

4 Desenvolvimento territorial e habitação 
  

4.1.2 

Continuar o desenvolvimento dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território, que estabelecem a estratégia de desenvolvimento territorial e a 
política municipal de ordenamento do território e do urbanismo, integrar e 
articular as demais políticas municipais com expressão territorial e fixar o 
modelo de ordenamento do território municipal, com base na estratégia de 
desenvolvimento local e nas orientações estabelecidas nos instrumentos de 
planeamento territorial de âmbito nacional. 

 Implementar o resultado de estudo sobre zonas identificadas 
causas urbanas  

  
10,000 

4.1.3 

Continuar o desenvolvimento dos Planos de Urbanização que, enquanto 
planos de uso do solo, desenvolvem e concretizam os termos de ocupação das 
áreas urbanas de acordo com as diretivas do Plano Municipal de 
Ordenamento do Território, estabelecendo, designadamente, a organização 
espacial dos usos com base na qualificação do solo, a localização e formas 
concretas de implantação das infraestruturas e dos equipamentos coletivos 
principais, incluindo o seu desenho urbano e a sua inserção urbanística, assim 
como a forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem. 

Reformular o esboço lei da habitação 

  
14,000 

4.1.6 

Continuar a implementar o programa de Planeamento de Desenvolvimento 
Integrado Municipal (PDIM) para novos projetos, como sejam a construção, 
requalificação, reparação ou conservação de sistemas de abastecimento de 
água potável, de sistemas de drenagem de águas pluviais, de barreiras de 
proteção e controlo de cheias, de pequenas pontes, de jardins e mercados nos 

Construção, convservação e reparação de sistemas de 
abastecimento de água potável   

10,000 
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aglomerados populacionais, de locais para deposição de resíduos sólidos, de 
lavadouros públicos, de centros recreativos ou de turismo, de edifícios para 
instalação de delegações territoriais do Ministério da Administração Estatal, de 
estradas rurais, de residências de função no âmbito do processo de 
descentralização administrativa, de mediatecas, de residências de função dos 
diretores dos estabelecimentos de ensino, de estabelecimentos de ensino 
básico, de hospitais municipais, de centros ou postos de saúde, de residências 
de função do pessoal de saúde, de edifícios destinados a servirem de residência 
de função dos funcionários e agentes da Administração Pública dos serviços 
agrícolas, do património arquitetónico português, indonésio ou outros, de 
instalações sanitárias e dos espaços verdes e logradouros dos estabelecimentos 
de ensino, de sistemas de irrigação agrícola, de edifícios que se destinem ao 
armazenamento de produtos agrícolas, a criação de viveiros de espécies 
agrícolas, frutícolas ou florestais, a reflorestação de áreas desflorestadas ou 
desmatadas e a constituição de cooperativas de produtores agrícolas, 
pecuários, florestais ou de pescadores. 

4.1.7 
Promover e desenvolver atividades económicas comunitárias através do 
Programa Mão-de-Obra Posto Administrativo (PMOPA). Fundo Apoio Posto Administrativo 

  
300,000 

4.1.10 
Iniciar o projeto de construção de 2.000 unidades de habitação a preço 
acessível em Hera através de uma Parceria Público-Privada. Habitação Acessível (WBL & CF) 

  
300,000 

4.1.6 

Continuar a implementar o programa de Planeamento de Desenvolvimento 
Integrado Municipal (PDIM) para novos projetos, como sejam a construção, 
requalificação, reparação ou conservação de sistemas de abastecimento de 
água potável, de sistemas de drenagem de águas pluviais, de barreiras de 
proteção e controlo de cheias, de pequenas pontes, de jardins e mercados nos 
aglomerados populacionais, de locais para deposição de resíduos sólidos, de 
lavadouros públicos, de centros recreativos ou de turismo, de edifícios para 
instalação de delegações territoriais do Ministério da Administração Estatal, de 
estradas rurais, de residências de função no âmbito do processo de 
descentralização administrativa, de mediatecas, de residências de função dos 
diretores dos estabelecimentos de ensino, de estabelecimentos de ensino 
básico, de hospitais municipais, de centros ou postos de saúde, de residências 
de função do pessoal de saúde, de edifícios destinados a servirem de residência 
de função dos funcionários e agentes da Administração Pública dos serviços 
agrícolas, do património arquitetónico português, indonésio ou outros, de 
instalações sanitárias e dos espaços verdes e logradouros dos estabelecimentos Revisão deseinho do edifício do Supremo Tribunal e da Justiça 

  
52,000 
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de ensino, de sistemas de irrigação agrícola, de edifícios que se destinem ao 
armazenamento de produtos agrícolas, a criação de viveiros de espécies 
agrícolas, frutícolas ou florestais, a reflorestação de áreas desflorestadas ou 
desmatadas e a constituição de cooperativas de produtores agrícolas, 
pecuários, florestais ou de pescadores. 

4.1.6 

Continuar a implementar o programa de Planeamento de Desenvolvimento 
Integrado Municipal (PDIM) para novos projetos, como sejam a construção, 
requalificação, reparação ou conservação de sistemas de abastecimento de 
água potável, de sistemas de drenagem de águas pluviais, de barreiras de 
proteção e controlo de cheias, de pequenas pontes, de jardins e mercados nos 
aglomerados populacionais, de locais para deposição de resíduos sólidos, de 
lavadouros públicos, de centros recreativos ou de turismo, de edifícios para 
instalação de delegações territoriais do Ministério da Administração Estatal, de 
estradas rurais, de residências de função no âmbito do processo de 
descentralização administrativa, de mediatecas, de residências de função dos 
diretores dos estabelecimentos de ensino, de estabelecimentos de ensino 
básico, de hospitais municipais, de centros ou postos de saúde, de residências 
de função do pessoal de saúde, de edifícios destinados a servirem de residência 
de função dos funcionários e agentes da Administração Pública dos serviços 
agrícolas, do património arquitetónico português, indonésio ou outros, de 
instalações sanitárias e dos espaços verdes e logradouros dos estabelecimentos 
de ensino, de sistemas de irrigação agrícola, de edifícios que se destinem ao 
armazenamento de produtos agrícolas, a criação de viveiros de espécies 
agrícolas, frutícolas ou florestais, a reflorestação de áreas desflorestadas ou 
desmatadas e a constituição de cooperativas de produtores agrícolas, 
pecuários, florestais ou de pescadores. 

Estudos e Deseinho Engenharia Detalhada (DED) do Novo 
Edificio Arquivo Naçional 

  
30,000 

4.1.6 

Continuar a implementar o programa de Planeamento de Desenvolvimento 
Integrado Municipal (PDIM) para novos projetos, como sejam a construção, 
requalificação, reparação ou conservação de sistemas de abastecimento de 
água potável, de sistemas de drenagem de águas pluviais, de barreiras de 
proteção e controlo de cheias, de pequenas pontes, de jardins e mercados nos 
aglomerados populacionais, de locais para deposição de resíduos sólidos, de 
lavadouros públicos, de centros recreativos ou de turismo, de edifícios para 
instalação de delegações territoriais do Ministério da Administração Estatal, de 
estradas rurais, de residências de função no âmbito do processo de 
descentralização administrativa, de mediatecas, de residências de função dos 

Supervisão para a construção do Novo Edifício de E-Recruitment 
Building-CFP 

  
50,000 
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diretores dos estabelecimentos de ensino, de estabelecimentos de ensino 
básico, de hospitais municipais, de centros ou postos de saúde, de residências 
de função do pessoal de saúde, de edifícios destinados a servirem de residência 
de função dos funcionários e agentes da Administração Pública dos serviços 
agrícolas, do património arquitetónico português, indonésio ou outros, de 
instalações sanitárias e dos espaços verdes e logradouros dos estabelecimentos 
de ensino, de sistemas de irrigação agrícola, de edifícios que se destinem ao 
armazenamento de produtos agrícolas, a criação de viveiros de espécies 
agrícolas, frutícolas ou florestais, a reflorestação de áreas desflorestadas ou 
desmatadas e a constituição de cooperativas de produtores agrícolas, 
pecuários, florestais ou de pescadores. 

4.1.6 

Continuar a implementar o programa de Planeamento de Desenvolvimento 
Integrado Municipal (PDIM) para novos projetos, como sejam a construção, 
requalificação, reparação ou conservação de sistemas de abastecimento de 
água potável, de sistemas de drenagem de águas pluviais, de barreiras de 
proteção e controlo de cheias, de pequenas pontes, de jardins e mercados nos 
aglomerados populacionais, de locais para deposição de resíduos sólidos, de 
lavadouros públicos, de centros recreativos ou de turismo, de edifícios para 
instalação de delegações territoriais do Ministério da Administração Estatal, de 
estradas rurais, de residências de função no âmbito do processo de 
descentralização administrativa, de mediatecas, de residências de função dos 
diretores dos estabelecimentos de ensino, de estabelecimentos de ensino 
básico, de hospitais municipais, de centros ou postos de saúde, de residências 
de função do pessoal de saúde, de edifícios destinados a servirem de residência 
de função dos funcionários e agentes da Administração Pública dos serviços 
agrícolas, do património arquitetónico português, indonésio ou outros, de 
instalações sanitárias e dos espaços verdes e logradouros dos estabelecimentos 
de ensino, de sistemas de irrigação agrícola, de edifícios que se destinem ao 
armazenamento de produtos agrícolas, a criação de viveiros de espécies 
agrícolas, frutícolas ou florestais, a reflorestação de áreas desflorestadas ou 
desmatadas e a constituição de cooperativas de produtores agrícolas, 
pecuários, florestais ou de pescadores. Detail Design for Press Conference Office Building 

  
2,000 

4.1.6 

Continuar a implementar o programa de Planeamento de Desenvolvimento 
Integrado Municipal (PDIM) para novos projetos, como sejam a construção, 
requalificação, reparação ou conservação de sistemas de abastecimento de 
água potável, de sistemas de drenagem de águas pluviais, de barreiras de 

Supervisão para a construção de um Centro Nacional de Incubação 
de Negocio 

  
50,000 
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proteção e controlo de cheias, de pequenas pontes, de jardins e mercados nos 
aglomerados populacionais, de locais para deposição de resíduos sólidos, de 
lavadouros públicos, de centros recreativos ou de turismo, de edifícios para 
instalação de delegações territoriais do Ministério da Administração Estatal, de 
estradas rurais, de residências de função no âmbito do processo de 
descentralização administrativa, de mediatecas, de residências de função dos 
diretores dos estabelecimentos de ensino, de estabelecimentos de ensino 
básico, de hospitais municipais, de centros ou postos de saúde, de residências 
de função do pessoal de saúde, de edifícios destinados a servirem de residência 
de função dos funcionários e agentes da Administração Pública dos serviços 
agrícolas, do património arquitetónico português, indonésio ou outros, de 
instalações sanitárias e dos espaços verdes e logradouros dos estabelecimentos 
de ensino, de sistemas de irrigação agrícola, de edifícios que se destinem ao 
armazenamento de produtos agrícolas, a criação de viveiros de espécies 
agrícolas, frutícolas ou florestais, a reflorestação de áreas desflorestadas ou 
desmatadas e a constituição de cooperativas de produtores agrícolas, 
pecuários, florestais ou de pescadores. 

4.1.3 

Continuar o desenvolvimento dos Planos de Urbanização que, enquanto 
planos de uso do solo, desenvolvem e concretizam os termos de ocupação das 
áreas urbanas de acordo com as diretivas do Plano Municipal de 
Ordenamento do Território, estabelecendo, designadamente, a organização 
espacial dos usos com base na qualificação do solo, a localização e formas 
concretas de implantação das infraestruturas e dos equipamentos coletivos 
principais, incluindo o seu desenho urbano e a sua inserção urbanística, assim 
como a forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem. Baucau Urban Master Planning Project 

  
200,000 

4.1.3 

Continuar o desenvolvimento dos Planos de Urbanização que, enquanto 
planos de uso do solo, desenvolvem e concretizam os termos de ocupação das 
áreas urbanas de acordo com as diretivas do Plano Municipal de 
Ordenamento do Território, estabelecendo, designadamente, a organização 
espacial dos usos com base na qualificação do solo, a localização e formas 
concretas de implantação das infraestruturas e dos equipamentos coletivos 
principais, incluindo o seu desenho urbano e a sua inserção urbanística, assim 
como a forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem. Ermera Urban Master Planning Project 

  
200,000 

4.1.3 

Continuar o desenvolvimento dos Planos de Urbanização que, enquanto 
planos de uso do solo, desenvolvem e concretizam os termos de ocupação das 
áreas urbanas de acordo com as diretivas do Plano Municipal de Maliana Urban Master Planning Project 

  
200,000 
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Ordenamento do Território, estabelecendo, designadamente, a organização 
espacial dos usos com base na qualificação do solo, a localização e formas 
concretas de implantação das infraestruturas e dos equipamentos coletivos 
principais, incluindo o seu desenho urbano e a sua inserção urbanística, assim 
como a forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem. 

4.1.2 

Continuar o desenvolvimento dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território, que estabelecem a estratégia de desenvolvimento territorial e a 
política municipal de ordenamento do território e do urbanismo, integrar e 
articular as demais políticas municipais com expressão territorial e fixar o 
modelo de ordenamento do território municipal, com base na estratégia de 
desenvolvimento local e nas orientações estabelecidas nos instrumentos de 
planeamento territorial de âmbito nacional. 

Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipality 
of Dili 

  
200,000 

4.1.2 

Continuar o desenvolvimento dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território, que estabelecem a estratégia de desenvolvimento territorial e a 
política municipal de ordenamento do território e do urbanismo, integrar e 
articular as demais políticas municipais com expressão territorial e fixar o 
modelo de ordenamento do território municipal, com base na estratégia de 
desenvolvimento local e nas orientações estabelecidas nos instrumentos de 
planeamento territorial de âmbito nacional. 

Consulting Services for Municipal Spatial Planning of 
Municipalities of Manufahi and Covalima 

  
200,000 

4.1.2 

Continuar o desenvolvimento dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território, que estabelecem a estratégia de desenvolvimento territorial e a 
política municipal de ordenamento do território e do urbanismo, integrar e 
articular as demais políticas municipais com expressão territorial e fixar o 
modelo de ordenamento do território municipal, com base na estratégia de 
desenvolvimento local e nas orientações estabelecidas nos instrumentos de 
planeamento territorial de âmbito nacional. 

Consulting Services for Municipal Spatial Planning of 
Municipalities of Ainaro and Aileu 

  
200,000 

4.1.2 

Continuar o desenvolvimento dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território, que estabelecem a estratégia de desenvolvimento territorial e a 
política municipal de ordenamento do território e do urbanismo, integrar e 
articular as demais políticas municipais com expressão territorial e fixar o 
modelo de ordenamento do território municipal, com base na estratégia de 
desenvolvimento local e nas orientações estabelecidas nos instrumentos de 
planeamento territorial de âmbito nacional. 

Consulting Services for Municipal Spatial Planning of 
Municipalities of Liquica and Manatuto 

  
200,000 

4.1.10 
Iniciar o projeto de construção de 2.000 unidades de habitação a preço 
acessível em Hera através de uma Parceria Público-Privada. 

Ressettlement - Site Clearence for Urban & Rural Development 
Program 

  
50,000 
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4.1.10 
Iniciar o projeto de construção de 2.000 unidades de habitação a preço 
acessível em Hera através de uma Parceria Público-Privada. Habitação Acessivel (Capex & Opex) 

  
50,000 

5 Ambiente 
  

5.1.2 
Promover a identificação de plantas para incluir no mercado de carbono. 

Promover um modelo de uso sustentaveis dos recursos de 
biodiversidade / mercado carbono 

  
590,000 

5.1.4 
Promover a resiliência ÃƒÂ s alterações climáticas através de ações de 
adaptação, mitigação e de controlo das substâncias químicas que prejudicam a 
camada de ozono. 

Continua implementar o programa de Avaliação de Vulnerabilidade 
Integrada (AVI) no nível de sucos  

  
50,000 

5.1.4 
Promover a resiliência ÃƒÂ s alterações climáticas através de ações de
adaptação, mitigação e de controlo das substâncias químicas que prejudicam a 
camada de ozono. 

Aumentar resiliência alteração climática através ação adaptação e 
mitigação 

  
165,000 

5.1.2 
Promover a identificação de plantas para incluir no mercado de carbono. 

Controlo de Hydro CloroflouroCarbono (HCFC) e 
HydroFlouroCarbono (HFC) 

  
5,000 

5.1.8 

Continuar a capitalizar o Fundo Verde para o Clima para implementar os 
acordos ambientais multilaterais relacionados com as alterações climáticas e 
para controlar substâncias prejudiciais ÃƒÂ  camada de ozono ratificados por 
Timor- Leste. Capitalização fundo climática verde 

  
270,056 

5.1.2 
Promover a identificação de plantas para incluir no mercado de carbono. Implementação do mercado carbono 

  
25,000 

5.1.1 
Melhorar o sistema de serviços de licenciamentos ambientais, incluindo a 
cobrança de taxas ambientais, e elaborar e aprovar a lei das taxas ambientais 
para aumentar a cobrança de receitas. Emissão da Licença Ambiental 

  
238,000 

5.1.4 
Promover a resiliência ÃƒÂ s alterações climáticas através de ações de 
adaptação, mitigação e de controlo das substâncias químicas que prejudicam a 
camada de ozono. Controlo de polução (Hidrosférica, litosférica e atmosférica) 

  
100,500 

5.1.3 Melhorar o sistema de uso de plásticos e identificar soluções inovadoras e 
sustentáveis. Centro de tratamento de óleo residual 

  
160,000 

5.1.6 
Incentivar um maior conhecimento sobre a proteção ambiental e os princípios 
ambientais nos currículos do ensino formal, bem como promover campanhas 
e ações através do ensino não formal. Educação Ambiental e Laboratório 

  
194,800 

5.1.7 
Melhorar a gestão dos recursos e dados sobre biodiversidade, recuperar os 
diferentes ecossistemas em risco e degradados, controlar a população de 
crocodilos e proteger as espécies endémicas, únicas e raras. Estudy and Ded Construction of Crocodile 

  
12,500 

5.1.7 
Melhorar a gestão dos recursos e dados sobre biodiversidade, recuperar os 
diferentes ecossistemas em risco e degradados, controlar a população de 
crocodilos e proteger as espécies endémicas, únicas e raras. 

Estudy and DED Construction of Center for Conservation of 
Flora and Fauna Species, Hera-Dili 

  
12,500 
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6 Petróleo e Minerais  

6.1.2 

Iniciar negociações com as companhias petrolíferas sobre o desenvolvimento 
do campo do Greater Sunrise e procurar garantir a construção de instalações 
de processamento de gás na costa sul de Timor-Leste. 

Monitorização das atividades do petróleo e minerais no territorio 
Naciona 

  
78,446 

6.1.2 

Iniciar negociações com as companhias petrolíferas sobre o desenvolvimento 
do campo do Greater Sunrise e procurar garantir a construção de instalações 
de processamento de gás na costa sul de Timor-Leste. 

Secretariado para o Conselho de Supervisão Regime Especial do 
Greater Sunrise 

  
159,785 

6.1.4 

Estabelecimento e operacionalização da Companhia Nacional Mineira e de um 
Fundo Mineral para assegurar uma melhor administração das receitas 
recolhidas com as atividades mineiras no país. 

Estabelecimento e Operacionalização Companhia Nacional de 
Mineira 

  
1,250,000 

6.1.4 

Estabelecimento e operacionalização da Companhia Nacional Mineira e de um 
Fundo Mineral para assegurar uma melhor administração das receitas 
recolhidas com as atividades mineiras no país. Actividade reguladora na Area Petroleo  

  
2,447,176 

6.1.4 

Estabelecimento e operacionalização da Companhia Nacional Mineira e de um 
Fundo Mineral para assegurar uma melhor administração das receitas 
recolhidas com as atividades mineiras no país. Atividade reguladora na Area Dowsntream  

  
613,305 

6.1.4 

Estabelecimento e operacionalização da Companhia Nacional Mineira e de um 
Fundo Mineral para assegurar uma melhor administração das receitas 
recolhidas com as atividades mineiras no país. Atividade reguladora na Area do Minerais  

  
970,698 

6.1.4 

Estabelecimento e operacionalização da Companhia Nacional Mineira e de um 
Fundo Mineral para assegurar uma melhor administração das receitas 
recolhidas com as atividades mineiras no país. Atividade servico de Apoio Implementacao funcao reguladora  

  
1,666,077 

6.1.5 

Aumentar as atividades de estudo e pesquisa através da contínua promoção de 
blocos onshore e offshore para exploração a fim de maximizar o investimento 
nos setores petrolífero e mineiro. Promoção e avaliação de Petróleo e Minerais 

  
301,007 

6.1.3 

Desenvolver estudos de viabilidade e sustentabilidade sobre a utilização do gás 
natural para a produção de eletricidade, realizando esforços para utilizar uma 
energia que seja menos dispendiosa e que tenha em conta as questões 
ambientais. Petroleum Import Terminal, Hera- Dili 

  
300,000 

6.1.2 

Iniciar negociações com as companhias petrolíferas sobre o desenvolvimento 
do campo do Greater Sunrise e procurar garantir a construção de instalações 
de processamento de gás na costa sul de Timor-Leste. 

Estudo de Upstream e Midstream do Regime Greater Sunrise dos 
Recursos Petroliferos do Mar de Timor 

  
300,000 

6.1.1 

Preparar a construção e desenvolvimento de infraestruturas na costa sul (Base 
de abastecimento da Refinaria e da Indústria Petroquímica), incluindo a 
aquisição de terrenos e reassentamento da população. 

Design Construction and supervision for Southern coast 
infrastructure development Suai - Supply base (includes land 
acquistion/resettlement) 

  
500,000 
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6.1.5 

Aumentar as atividades de estudo e pesquisa através da contínua promoção de 
blocos onshore e offshore para exploração a fim de maximizar o investimento 
nos setores petrolífero e mineiro. Pesquisa Recursos Minerais 

  
348,280 

7 Conectividade nacional 
  

8.4.7 

Promover a construção de 12 torres de emissão da RTTL em Ataúro, Naunil e 
Codo em Lautém, Mundo Perdido em Viqueque, Hobonaro em Ainaro, 
Lalimlau em Ermera, Tapo Tas em Bobonaro, Oe-Cusse Ambeno, Manatuto, 
Manufahi, Balibó em Bobonaro e Covalima. 

Construção da torre RTTL em 12 locais (Naunil, Codo, Munisipiu 
Lautem, Monte Perdidu - Vikeke, Hobonaro - Ainaro, Lalimlau - 
Ermera, Tapo Tas - Maliana, Oekusse, Manatuto, Manufahi, Balibo 
- Maliana no Kovalima) 

  
1,465,911 

8.4.7 

Promover a construção de 12 torres de emissão da RTTL em Ataúro, Naunil e 
Codo em Lautém, Mundo Perdido em Viqueque, Hobonaro em Ainaro, 
Lalimlau em Ermera, Tapo Tas em Bobonaro, Oe-Cusse Ambeno, Manatuto, 
Manufahi, Balibó em Bobonaro e Covalima. Fortalecimento Rádio Comunidade 

  
198,433 

8.4.7 

Promover a construção de 12 torres de emissão da RTTL em Ataúro, Naunil e 
Codo em Lautém, Mundo Perdido em Viqueque, Hobonaro em Ainaro, 
Lalimlau em Ermera, Tapo Tas em Bobonaro, Oe-Cusse Ambeno, Manatuto, 
Manufahi, Balibó em Bobonaro e Covalima. Promoção e consolidação papel do RTTL 

  
2,082,179 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Provisão Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto 
de Dili 

 
1,268,611 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. Manter e conservar as condições das pontes nacionais e municipais 

  
875,000 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de 
emergência) 

  
7,604,624 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. Controlar a qualidade para obras 

  
1,665,095 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões Examinar materiais e construção 

  
75,000 
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para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. Manter equipamentos de laboratório 

  
608,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Manter e conservar as condições do controlo de cheias em todo 
teritorio 

 
800,000 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

Levantamento e pesquisa de dados sobre elaboração lei e 
regulamentos e estandarização sobre pesquisa e material de 
costrução 

  
15,000 

8.1.1 
Adaptar o sistema rodoviário nacional aos padrões internacionais de qualidade 
e segurança, incluindo o alargamento quando tecnicamente viável. Melhorar a segurança rodoviária 

  
178,157 

8.4.3 

Melhorar o sistema de segurança dos transportes públicos, com o uso de 
sistemas de transporte inovadores, para registar, analisar e relatar atividades 
relacionadas com os transportes que possam causar prejuízo, morte, perda ou 
danos ÃƒÂ  propriedade. Manter e gerir o sistema nacional Inspeção do Veículos 

  
157,283 

8.4.2 Aprovar o Plano Integrado dos Transportes. 
Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de 
Passageiros e Mercadorias 

  
146,219 

8.4.3 

Melhorar o sistema de segurança dos transportes públicos, com o uso de 
sistemas de transporte inovadores, para registar, analisar e relatar atividades 
relacionadas com os transportes que possam causar prejuízo, morte, perda ou 
danos ÃƒÂ  propriedade. Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução 

  
483,976 

8.4.3 

Melhorar o sistema de segurança dos transportes públicos, com o uso de 
sistemas de transporte inovadores, para registar, analisar e relatar atividades 
relacionadas com os transportes que possam causar prejuízo, morte, perda ou 
danos ÃƒÂ  propriedade. Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos 

  
987,875 

8.2.4 
Iniciar os projetos de desenvolvimento dos portos regionais de Com, de 
Caravela, de Beaço, do Suai e de Ataúro. Desenvolver, operar e manter infraestruturas de maritimos. 

  
448,776 

8.4.3 

Melhorar o sistema de segurança dos transportes públicos, com o uso de 
sistemas de transporte inovadores, para registar, analisar e relatar atividades 
relacionadas com os transportes que possam causar prejuízo, morte, perda ou 
danos ÃƒÂ  propriedade. Construir os sinais de sonoros em Capital Dili 

  
135,225 



 
 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

8.4.3 

Melhorar o sistema de segurança dos transportes públicos, com o uso de 
sistemas de transporte inovadores, para registar, analisar e relatar atividades 
relacionadas com os transportes que possam causar prejuízo, morte, perda ou 
danos ÃƒÂ  propriedade. Construir Halte Bus em Capital Díli 

  
150,000 

8.4.6 
Realizar o estudo e projeto detalhado de engenharia para construção dos 
terminais rodoviários de Hera e de Manleuana. Construir muro de Akanuno (Hera) 

 
150,000 

8.2.1 

Iniciar a operação comercial do Porto da Baía de Tibar e substituição do Porto 
de Díli, facilitando a conectividade marítima de Timor-Leste na região asiática 
e o movimento de mercadorias importadas e exportadas. Controlar os tráfegos dos navios de transportes marítimos 

  
40,607 

8.2.1 

Iniciar a operação comercial do Porto da Baía de Tibar e substituição do Porto 
de Díli, facilitando a conectividade marítima de Timor-Leste na região asiática 
e o movimento de mercadorias importadas e exportadas. Registar e implementar os regulamentos dos transportes marítimos 

  
82,095 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a 
implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas 
áreas 

  
93,504 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edeficios de 
postos administrativos 

  
16,145 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a 
implementação de novos projetos especiais contratados pela AND 

  
17,530 

8.4.1 
Iniciar a instalação da fibra ótica através de cabo submarino que liga Timor-
Leste a Darwin e Port Hedland na Austrália. 

Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a 
todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais 

 
267,032 

8.4.1 
Iniciar a instalação da fibra ótica através de cabo submarino que liga Timor-
Leste a Darwin e Port Hedland na Austrália. 

Fortalecer a Capacidade de Equipas de Resposta a Incendentes de 
Segurança em Computadores (TL-CSIRT) para Garantir o Acesso a 
uma garantir o Acesso a uma Internet Segura, Acessível em todo o 
Território Nacional 

  
7,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Network Upgrading Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar 
(ADB Loan) 

  
438,003 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Network Upgrading Project (RNUP),Upgrading and 
Maintenance of Dili  (Airport Junction)- Tibar Road- Section 1 : 
Airport Junction - Tasitolo -Tibar (L) 

  
486,688 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. Nova Construção de 3 Pontes (L  & CF) 

  
1,500,000 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sahe Rio  
e junção Fatucmanaun, Soibada 

  
331,110 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. 

construction of New Bridge at Kaboska River aldeia Bemetan suku 
Betano ,Sub distritu Same Manufahi 

  
50,000 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. Ponte Ritabou Bobonaro 100m 

  
310,554 

8.1.6 

Realizar estudos de monitorização das condições de todas as estradas 
reabilitadas e de todas as pontes existentes no país para determinar as 
necessidades de manutenção, de construção de paredes de retenção e gabiões 
para controlo de cheias e de construção de novas pontes em áreas nevrálgicas 
do país. Rehabilitasaun of Suspenci  Beloi  Bridge viqueque 120 m 

  
75,809 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construção de estradas do Letefoho - Hatubuliko (WBL & CF) 

  
3,500,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construção de estradas do  Gleno - Hatubelico (WBL & CF) 

  
3,000,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Upgrading Project (Package 01-02) Manatuto - Baucau Road 

  
138,788 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road nrtwork Upgrading Sector Project, Upgrading and 
maintenance of Baucau - Lautem Road. 

  
677,184 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road nrtwork Upgrading Sector Project, Upgrading and 
maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain 
Roads. 

  
479,292 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Network Upgrading Project (RNUP),Upgrading and 
Maintenance of Dili  (Airport Junction)- Tibar Road- Section 2 : 
Tasitolu - Tibar  

  
155,624 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitation Roads Luro-Buihumau 

  
563,687 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai 

 
414,134 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI 

 
1,085,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem 

  
719,287 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitation Of JCB.Balibo -Cowa Postu UPF Hasnaruk Road 
(Sta.10+000-19+250) Bridge Section:JCT.Katimun Ren-Aisukar 
(Sta.16+950)  

  
1,148,413 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Design and Construction Supervision Services Emergency Package 
Project for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro, and 
Manufahi  

  
53,118 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. New const.of Drainage in suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro) 

  
150,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. River Normalization and Protection in Fatuk Oan 

  
119,819 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency New Const.of Gabion Box Protection random fill in 
area laclo, baria laran, uma berloik, alas 

  
45,890 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-
10+300, Baucau Municipality 

 
1,000,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Package 2 
Sta. 10+300-Sta. 15+475 in Baucau 

  
834,362 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-
20+625 

 
746,664 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-
25+775 

 
686,637 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-
30+880 

  
381,742 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore 
to Aldeia iha Roads Covalima Municipality 

 
114,687 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Road and Drainage Rehabilitation Project Aimutin to Manleuana  

  
295,284 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Ermera - Hatulia Roads rehabilitation phase I Sta 12+000-16+000 

  
549,960 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Maintenance Section Area Branca - Hera,Benamauk  - Hera 
(A01) 

  
8,414 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Supervisão de consultores dos troços rodoviários de Letefoho - 
Hatubuliko (WB L) 

  
300,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Supervisão de consultores dos troços rodoviários de Gleno - 
Hatubelico (WB L) 

  
300,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Projecto de Supervião de Consultores para a Melhoria da Rede 
Rodoviária, Melhoria e manutenção de Lautém - Com, Lautém - 
Lospalos Road (L  & CF) 

  
100,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Supervisão de Consultores para 3 pontes (L & CF)  

 
300,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Dili Roads and Drainage Rehabilitation Hudilaran - Bairo Pite 

  
506,765 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Dili Roads and Drainage Rehabilitation Timor Block east Comoro 
river and intersection of futura bridge 3 west Comoro 

  
600,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Dili Roads and Drainage Rehabilitation down stream Comoro 
bridge area roads 

  
285,310 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Dili Roads and Drainage Rehabilitation Ocean view (Arbiru Hotel) 
Comoro river down stream Comoro Bridge (North of Bridges) 

  
514,890 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Aitarak Laran 
Mesid An 

  
700,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Dili Roads and Drainage Rehabilitation Palacio Presidente -
Financas - Tasi Ibun 

 
700,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonu 

  
500,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency new const.of bridge,gabions and normalization in 
busakukun 

  
238,580 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Dili Roads and Drainage Reh. Jct Culuhun - Jct Halilaran and 
Audia Santa Cruz 

  
194,267 
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8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 
15+400-18+700 

 
402,185 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 
13+400-15+400 

  
336,036 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural, Uaguia - Nahareka Chainage 
11+400-13+400 

  
297,311 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Uaguia - Nahareka Chainage 9+400-
11+400 

 
282,985 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Uaguia - Nahareka Chainage 7+400 
-9+400 

  
295,071 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Uaguia - Nahareka Chainage 5+400-
7+400 

  
304,230 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Ossu de Cima - Liaruka Chainage 
6+000 - 8+000" 

 
148,467 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Ossu de Cima - Liaruka Chainage 
4+000 - 6+00 

  
186,295 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Ossu de Cima - Liaruka Chainage 
2+000 - 4+000 

  
267,116 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Cainliu - Larisula Chainage 11+050 
- 13+050 

 
186,550 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Cainliu - Larisula Chainage 8+750 -
11+050 

 
260,694 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Cainliu - Larisula Chainage 2+700 - 
5+400 

  
237,474 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Cainliu - Larisula Chainage 0+000 -
2+700 

 
207,308 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Fuiloro - Maupitine Chainage 4+00-
7+000 

 
245,981 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Fuiloro - Maupitine Chainage 
2+000 - 4+000  

  
206,983 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Fuiloro - Maupitine Chainage 
0+000 - 2+000  

 
205,445 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  ,Vila Maumeta-Maquili Chainage, 
Dili 3+000-6+000  

 
104,857 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural, Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 
0+000-3+000  

  
91,077 
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8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  ,Pala-Iliana Chainage, Dili 3+500-
7+000 

 
54,663 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  ,Pala-Iliana Chainage, Dili 0+000-
3+500  

  
107,472 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Venilale- Uaioli Chainage 6+000-
8+550 

  
219,102 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Venilale- Uaioli Chainage 3+000-
6+000 

  
294,397 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Afaca - Uaitame Chainage 9+000 - 
12+000 

  
172,144 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Venilale- Uaioli Chainage 0+000 - 
3+000 

  
400,183 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Afaca - Uaitame Chainage 6+00-
9+000 

  
353,171 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Afaca - Uaitame Chainage 3+00 -
6+000 

  
371,792 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Afaca - Uaitame Chainage 0+000 -
3+000 

  
306,139 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala 
Chainage 6+000-7+900 

  
195,907 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala 
Chainage 3+500 - 6+000 

  
177,360 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  Taliforleu -kolohoho(Loop around 
Lake)Chainage,Aileu 5+000-8+000 (8.0Km) 

  
137,310 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala 
Chainage 2+000-3+500 

  
269,372 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala 
Chainage 0+000 - 2+000 

  
246,900 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  ,Taliforleu -kolohoho(Loop around 
Lake)Chainage,Aileu 2+000-5+000 (8.0Km) 

  
125,297 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural,  ,Taliforleu -kolohoho(Loop around 
Lake)Chainage,Aileu 0+000-2+000 (8.0Km) 

  
70,467 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Aituhularan - Manufoni, Aileu 0 + 
000-1 + 000 (1.0Km) 

  
36,416 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. Reabilitação de estrada rural, seali Kraik- Halmate, Aileu (3,5 km) 

  
106,240 
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8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. Reabilitação de Estrada Rural, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5.20Km) 

  
87,309 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de estrada rural, (Kontinua Maubesi -Urlepa), Edi 
Manelobas Chanage, Ainaro, 3 + 000-8 + 000 (5,00Km) 

  
209,503 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 
4 + 000-5 + 500 (1,5 Km) 

  
159,383 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Genuali -Gololo Chainage, 
Bobonaro 5 + 500-7 + 000 (1,5 Km) 

  
92,302 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da estrada rural, Aiasa Chainage, Bobonaro 0 + 000-2 
+ 000 (2,0 Km) 

  
209,970 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da estrada rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 
7 + 000-8 + 500 (1,5 Km) 

  
156,540 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da estrada rural, Maliana-Saburai-Atus Chainage, 
Bobonaro 20 + 000-21 + 500 (1,5 Km) 

  
168,663 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Bobonaro-Sibuni, 
Bobonaro 0 + 000-1 + 700 (1,7 Km) 

  
154,906 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Sibuni Chainage, Bobonaro 0 + 000-
2 + 000 (2,0 Km) 

  
164,583 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural, Corrente Molop, Bobonaro 0 + 000-2 
+ 000 (2,0 Km) 

  
218,427 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da estrada rural, Gildapil-Lebos Chanage, Bobonaro 0 
+ 000-3 + 000 (3,0 Km) 

  
283,617 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Atabae-Rairobo-Pasmaten, 
Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) 

  
216,722 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Rehabilitation of   Rural road, Atuaben-Liatlaun Marobo, Bobonaro 
0+000-2+000 (2.0 Km) 

  
225,114 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Corrente Atudara-Dau Udo, 
Bobonaro 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) 

  
217,861 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural, Corrente Lookeu, Covalima 6 + 000-
9 + 000 (3,0 Km) 

  
222,718 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Taroman - Corrente Dato-Tolu, 
Covalima 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) 

  
205,061 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Rural, estrada, Manusahe Chainage, Ermera 0 + 
000-6 + 000 (6,0 Km) 

  
146,178 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Cadeia de Leguimea, Ermera 0 + 
000-2 + 100 (2,1 Km) 

  
100,360 
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8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da estrada rural, Ponilala Chainage, Ermera 3 + 000-5 
+ 000 (2,0 Km) 

  
118,354 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de estrada rural, Lihu-Samaleten Chainage, Ermera 0 + 
000-13 + 800 (13,8 Km) 

  
168,403 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural, Cadeia Hatulia-Bilimau, Ermera 0 + 
000-2 + 000 (2,0 Km) 

  
131,556 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de estrada rural, Coliateleotelo Chainage, Ermera 0 + 
000-2 + 000 (2,0 Km) 

  
128,449 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação de Estrada Rural, Catraileten - Fronteira Chainage, 
Ermera 0 + 000-2 + 000 (2,0 Km) 

  
129,495 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Fuiloro - Rede Doméstica, Lautem 2 
+ 500-3 + 500 (1.0 Km) 

  
118,956 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada, Bebadiri -Lebokalako, Liquiçá 0 + 000 - 5 
+ 000 (5,0 Km) 

  
187,814 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação da Estrada Rural, Cadeia Rembor, Manatuto 0 + 000-3 
+ 000 (3,0 Km 

  
130,040 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Compensação ÃƒÂ s pessoas afectadas pelo Projecto de Extensão 
08/26 do Aeroporto Internacional Nicolau Lobatu  

  
4,000,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. Rehabilitasaun terminal existe Aeroporto IPNL  Aeroporto IPNL  

  
94,022 

8.3.1 

Concluir o estudo de viabilidade da expansão do Aeroporto Internacional 
Presidente Nicolau Lobato em Díli e da criação e reabilitação de aeroportos 
regionais em Lospalos, Viqueque, Manufahi e Maliana. 

Demolicao edificio existente ANATL, E. P e Konstrucao novo 
vedasao 

  
644,440 

8.3.1 

Concluir o estudo de viabilidade da expansão do Aeroporto Internacional 
Presidente Nicolau Lobato em Díli e da criação e reabilitação de aeroportos 
regionais em Lospalos, Viqueque, Manufahi e Maliana. 

Estudo viabilidade para Expansaun do Aeroporto Internasional 
Dili  no futuro e Aeroportos regionais: Lospalos, Viqueque, 
Manufahi, no Maliana 

  
400,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. Extensão Pista 08/26 na área Leste/Weste aeroporto IPNL Dili (L) 

  
5,000,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Consultor de Gestão de Projectos (PMC) para Expanção de PNL 
International Airport, Comoro, Dili 

  
1,000,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Estudo e Desnho do edifício VIP no Aeroporto Internacional 
PNL, Comoro, Díli 

  
1,000,000 

8.2.3 Reabilitar o terminal de passageiros do Porto de Díli. Konstrusaun edifisiu terminal pasangeiros 
  

109,485 
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8.2.1 

Iniciar a operação comercial do Porto da Baía de Tibar e substituição do Porto 
de Díli, facilitando a conectividade marítima de Timor-Leste na região asiática 
e o movimento de mercadorias importadas e exportadas. Development of Tibar Bay Port - PPP Project - on DBFOT  

  
209,213 

8.2.4 
Iniciar os projetos de desenvolvimento dos portos regionais de Com, de 
Caravela, de Beaço, do Suai e de Ataúro. Dili Port Development, PPP 

  
50,000 

8.2.4 
Iniciar os projetos de desenvolvimento dos portos regionais de Com, de 
Caravela, de Beaço, do Suai e de Ataúro. Study and DED of Construction of the passenger port in Atauro 

  
50,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Mulia Quelikai Road 

  
410,426 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road 
(Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima 

  
363,158 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Construction of Jct.  Dare-Manumetan Raihun road Sta. 0+000-
6+360 

  
483,868 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitation Marobo to Hatolia Roads Package 2 (05+200-
10+000 km) 

  
582,408 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Open new road turiscai mota belihun  

  
341,305 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.0+000-6+025 

  
359,996 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.6+025-12+075 

  
345,087 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for 
Patroling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160 

  
340,768 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Wee Bubur Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000-5+500 

  
366,692 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I 

  
256,141 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Estrada Urbana Manatuto Town Package III 

  
302,952 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estradas Laclo Remixio 

  
900,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III 

  
432,578 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package II 

  
371,722 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun estradas Ainaro to Bobonaro (Sta.0+000-22+350) 

  
308,841 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Package II Dilor 

  
488,613 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitation Urban Roads Viqueque 

  
424,681 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI 
(Caidilale - Tardai/Post Polisi) 

  
1,000,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Nacional Roads (31+800-37+100) Package VII 
(Makadiki - Uitame) 

  
1,000,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Nacional Roads (26+500-31+800) Package VI 
(Lugasa - Makadiki) 

  
1,000,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitasaun Asailatula to Ossu Roads Package II 
(Sta.5+155+14+000) 

  
677,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Construction of Emergency Road In Buipira-Maliana to Colimau 
Bobonaro, suco Lahomea-Suco Colimau (0+000-32+532) 

  
500,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estradas Cailaco-Maliana fase I 

  
223,944 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitation Zulo-Zumalai Km.30+100+35+120 Km 

  
800,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitation Fatulito-Zulo Km.25+800+30+100 

  
769,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Weleu to Tilomar phase II (7+500-22+660) 

  
491,159 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Rehabilitation Jct Balibo-Cowa postu UPF hasnaruk Road (Jct 
wefauk derok renkolobili km. 0+000-4+650)Rehabilitation Jct 
Balibo-Cowa postu UPF hasnaruk Road (Jct wefauk derok 
renkolobili km. 0+000-4+650) 

  
202,655 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitation Roads Maliana Town (1+150-3+150) 

  
67,118 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Reabiltacao Estradas Jct Asailam0 to Caicavanoko Sta. 8+000-
15+200 

  
402,882 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Reabiltacao Estradas Jct Asailam0 to Caicavanoko Sta. 0+000-
8+000 

  
409,238 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km 

  
303,983 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Jct Tutuala-Jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725 

  
300,855 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Reh. Road Section Jct Tutuala-Jct Ualu Roads Package I Sta. 
0+000-3+850 

  
310,448 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Aspalting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe 
Sta. 17+000-19+750 

  
800,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Maloa River 

  
140,997 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Augusto, 
Comoro Municipality of Dili 

  
257,147 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

New Construction of Sukaer Oan River cyclop Concrete Reteining 
Wall and Gabion 

  
398,591 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Reh.Estradas Ex Kodim Maliana (STA 0+000 - 2+150) 

  
69,107 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu - Lequidoe (27.00 Km) 

  
300,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto - Laclo (18.50 Km) 

  
300,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga - Bagia (30 Km) 

  
7,828,164 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-Kelekai- Osso (22.70 Km) 

  
6,232,376 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km) 

  
800,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency proposed for the new constructioin  of bridge box 
protection with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 2 

  
100,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency proposed for the new construction  of bridge, Gabions 
box protection with  retaining wall  in area Beao ,Fatu Besi 

  
100,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. New construction of bridge with retaining wall in area we bikas  

  
100,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabions  
box protection with retaining wall in Area Fatuk Mutin 

  
100,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora 
(ADB Loan) 

  
1,076,086 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construsaun estrada Baucau - Venilale 

  
639,000 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construsaun estrada Venilale  - Viqueque  

  
2,246,400 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Upgrading Project (Package 01-01) Dili - Manatuto Road 

  
1,800,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Consultant Supervision LOT 2 

  
300,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Consultant Supervision Baucau - Viqueque Road Constrution 

  
800,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUP), Melhoria e 
Manutenção de Díli (Entroncamento do Aeroporto) - Estrada de 
Tibar - Seção 1: Entroncamento do Aeroporto - Tasitolo -Tibar (L) 

  
2,573,790 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construsaun estrada Venilale - Viqueque 

  
1,753,600 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos 
associados ao desenvolvimneto de 

  
961,367 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem 

  
2,254,350 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e 
Atabae - Motain 

  
1,595,565 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-
Porto Tibar (L-CF) 

  
127,329 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, 
Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - 
Mota Ain Roads, and Baucau - 

  
526,070 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora 
(ADB Loan) 

  
2,361,888 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Construsaun estrada Baucau - Venilale 

  
2,361,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-
Mantuto-Baucau (L) 

  
1,322,137 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Solerema 
(KM 12+00 to km34+620) 

  
1,785,530 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas - Wedaberek (21.00 Km) , 

  
300,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Recuperação das condicoes das estradas e pontes (Respostas as 
emergencias) 

  
2,000,000 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Supervisaun Ba konstrusaun Estrada Municipio  

  
1,290,897 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

 Rehabilitasaun Estrada Tekunu-Feriksale 2 Sta. 2+500-4+250-
Municipal of Manufahi 

  
12,941 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -
municipal of Ainaro 

  
150,000 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Manutensaun Estrada  Same-Camilaran-Ailuli-Rotutu Sta. 0+000-
12+ 000-Municipal of Manufahi 

  
23,207 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Manutensaun Estrada Manico-Lianai-Grotu Sta. 0+000-10+ 550-
Municipal of Manufahi 

  
36,744 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Rehabilitasaun Estrada Bercoli-Bahamori 1 Sta. 0+000-1+500 -
Municipal of Baucau 

  
34,367 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Manutensaun Estrada Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750-
Municipal of Viqueque 

  
18,393 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun 
Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada 
Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200-Municipal of Covalima 

  
15,025 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0 
+ 000 - 8 + 000 Munisipiu Aileu 

  
150,000 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Mau Chiga - Lesuati Chainage 
5+000 - 6+400 Ainaro Municipality  

  
45,481 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Mau Chiga - Lesuati Chainage 
6+400 - 7+800 Ainaro Municipality  

  
20,330 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Teriluedae - Saelari - Binagua 
Chainage 0+000 - 1+600 Baucau Municipality 

  
37,787 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Malilait Chainage 0+000 - 1+500 
Bobonaro Municipality 

  
26,501 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Maliana - Saburai - Atus Chainage 
17+000 - 18+500 Bobonaro Municipality 

  
27,096 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 
2+500 Lautem Municipality 

  
100,000 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Bebadiri - Lebokalako Chainage 
0+000 - 5+000 Liquica Municipality 

  
45,236 

8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Pala - Iliana - Tasi Chainage 0+000 
- 7+000 Dili Municipality 

  
50,000 
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8.1.3 
Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas 
públicos de emprego de mão-de-obra intensiva. 

Reabilitação Estrada Rural R4D Ossu de Cima - Liaruka Chainage 
0+000 - 2+000 Viqueque Municipality - (Projeto foun) 

  
100,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Financial Advisory Services Agreement between Government of 
Timor-Leste and International Finance Corporation on President 
Nicolau Lobato International Airport Hybrid Project (II). 

  
555,556 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Construction of Intersection in the existing Dili _ Liquica Road to 
connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road - A03) 

  
869,435 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Study and Design of Fuel Sub - Station  at PNL Internatinal 
Airport, Comoro, Dili 

  
500,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. Terminal Building Co-Financing with JICA Grant 

  
300,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Civil works (Runway extension: Apron, Taxiway, Pararel Taxiway, 
Ground Lighting, Control Tower, etc..)  -Contrapartida Gov. ba  
ADB Loan 

  
3,000,000 

8.3.2 
Iniciar as obras de reabilitação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau 
Lobato em Díli. 

Study and Design of Other Support Infrastructures (Hangar 
Building, etc..) at PNL Internatinal Airport, Comoro, Dili-DFAT 
Counterpart 

  
1,000,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency New Construction of Cantilever of Road Protenction 
Down Stream CPLP Bridge Comoro River 

  
501,934 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Supply (Fabrication) 12,000 of Wave Breaker Concrete (1.84 Ton) 
armor coastal and River protection for maintenance and emergency 
project 

  
1,024,419 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Supply (Fabrication) 10,000 of Wave Breaker Concrete (0.92 Ton) 
armor coastal and River protection for maintenance and emergency 
project 

  
468,079 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, Rehabilitation 
Retaining Wall for Slope Protection at Comoro River (Marinir) 

  
317,776 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation 
Retaining Wall for River at Bidau (Bidau Chapel), Suco Bidau, 
Posto Adm. Cristo Rei, Municipio Dili 

  
162,492 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation 
Retaining Wall for Drainage at Rua Komunal (ETDA) 

  
91,031 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training 
Ailok Laran Hera "Spur or Groynes & Retaining Wall "Package 2 
(Sta. 0+000 to Sta. 0+140), Municipality of Dili 

  
266,469 
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8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training 
Ailok Laran Hera "Spur or Groynes & Retaining Wall "Package 3 
(Sta. 0+340 to Sta. 0+680 to 0+780), Municipality of Dili 

  
314,200 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu - Lequidoe 
(27.00 Km) 

  
513,808 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga - Bagia (38.03 
Km) 

  
548,240 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-kelekai- Osso 
(22.70 Km) 

  
349,300 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km) 

  
393,850 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Konstrusaun estrada Lautem - com -(E - FC) 

  
450,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Konstrusaun estrada com - Lospalos (E - FC) 

  
450,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. Konstrusaun estrada Loapalos Ilomar (E - FC) 

  
400,000 

8.1.2 
Realizar um programa abrangente de manutenção e reabilitação das estradas 
existentes, incluindo medidas de prevenção e controlo de cheias. 

Emergency Road Upgrading Project Dili (Rai-Kotu)- Tasitolu Road 
(Road Link A03-01) km 800 (Sta. 8+000) to km 8.74 (Sta. 
8+742.246) 

  
387,964 

8.2.4 
Iniciar os projetos de desenvolvimento dos portos regionais de Com, de 
Caravela, de Beaço, do Suai e de Ataúro. 

Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency 
Landing Facilities in Lautem and Suai loro) 

  
150,000 

8.2.4 
Iniciar os projetos de desenvolvimento dos portos regionais de Com, de 
Caravela, de Beaço, do Suai e de Ataúro. 

Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency 
Landing Facilities in Carabela and Beaco) 

  
150,000 

9 Água e saneamento   

9.1.1 

Iniciar o projeto de modernização do sistema de tratamento de água, 
saneamento e drenagem em Díli em colaboração com a Millennium Challenge 
Corporation (MCC), que inclui a construção de uma fábrica para a produção 
de desinfetante químico para o abastecimento de água na cidade, a construção 
do primeiro sistema central de águas residuais do país e a melhoria da rede de 
drenagem de Díli e de quatro municípios vizinhos. 

Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos 
hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia.  

  
377,679 

9.1.2 

Aumentar a área de cobertura do serviço de abastecimento de água potável e 
melhorar a capacidade institucional da BTL, E.P., com recurso a 
financiamento através do Banco Mundial, que se espera poder beneficiar um 
total de 82.300 pessoas no município de Díli. 

Socializar e sensibilizar o público relativamente ÃƒÂ  utilização do 
sistema de abastecimento de água.  

  
7,000 
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9.1.1 

Iniciar o projeto de modernização do sistema de tratamento de água, 
saneamento e drenagem em Díli em colaboração com o Millennium Challenge 
Corporation (MCC), que inclui a construção de uma fábrica para a produção 
de desinfetante químico para o abastecimento de água na cidade, a construção 
do primeiro sistema central de águas residuais do país e a melhoria da rede de 
drenagem de Díli e de quatro municípios vizinhos. Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos 

  
73,637 

9.1.1 

Iniciar o projeto de modernização do sistema de tratamento de água, 
saneamento e drenagem em Díli em colaboração com o Millennium Challenge 
Corporation (MCC), que inclui a construção de uma fábrica para a produção 
de desinfetante químico para o abastecimento de água na cidade, a construção 
do primeiro sistema central de águas residuais do país e a melhoria da rede de 
drenagem de Díli e de quatro municípios vizinhos. 

Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos 
hídricos e proteção de fontes de água 

  
45,620 

9.1.1 

Iniciar o projeto de modernização do sistema de tratamento de água, 
saneamento e drenagem em Díli em colaboração com o Millennium Challenge 
Corporation (MCC), que inclui a construção de uma fábrica para a produção 
de desinfetante químico para o abastecimento de água na cidade, a construção 
do primeiro sistema central de águas residuais do país e a melhoria da rede de 
drenagem de Díli e de quatro municípios vizinhos. 

Socializar e sensibilizar o público relativamente ÃƒÂ  utilização do 
sistema de saneamento.  

  
20,385 

9.1.2 

Aumentar a área de cobertura do serviço de abastecimento de água potável e 
melhorar a capacidade institucional da BTL, E.P., com recurso a 
financiamento através do Banco Mundial, que se espera poder beneficiar um 
total de 82.300 pessoas no município de Díli. 

Efetuar levantamentos, pesquisas e análises de dados a respeito do 
saneamento.  

  
123,045 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. 

Master plan, system design and studies for Water and sanitation 
(Nationwide ) 

  
38,360 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. Estudu Construção Paragem ba Retenção 

  
22,980 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. 

Projecto emergencia ba Inundasaun 13 de Marco 2020 (Água e 
Saneamento) 

  
20,000 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. Water and Sanitation project in Baucau Municipality  (L- CF) 

  
251,000 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. 

Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same 
Municipality 

  
500,000 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. Projeto de Agua e Saneamento Projeto em Municipio de Baucau 

  
449,000 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. 

Projetu Construsaun Be Mos Sistema Frafitasaun Multy Aldeia 
Manelobas 

  
35,300 
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9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. 

W ater supply and Sanitation infrastructure development in 
Municipal Centers (Baucau, Lospalos, Same, Vequeque) 

  
145,168 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3 

  
186,344 

9.1.1 

Iniciar o projeto de modernização do sistema de tratamento de água, 
saneamento e drenagem em Díli em colaboração com o Millennium Challenge 
Corporation (MCC), que inclui a construção de uma fábrica para a produção 
de desinfetante químico para o abastecimento de água na cidade, a construção 
do primeiro sistema central de águas residuais do país e a melhoria da rede de 
drenagem de Díli e de quatro municípios vizinhos. 

Rekuperasaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urbana 
3 

  
181,570 

9.1.3 
Conclusão da reabilitação de emergência de instalações danificadas de água 
limpa e potável. 

Emergency Supply and Gabion Construction for Weten 
Transmission Pipeline, Manatuto Municiplity 

  
73,865 

9.1.1 

Iniciar o projeto de modernização do sistema de tratamento de água, 
saneamento e drenagem em Díli em colaboração com o Millennium Challenge 
Corporation (MCC), que inclui a construção de uma fábrica para a produção 
de desinfetante químico para o abastecimento de água na cidade, a construção 
do primeiro sistema central de águas residuais do país e a melhoria da rede de 
drenagem de Díli e de quatro municípios vizinhos. Dili West Water Supply system project (Loan And Co-Financed) 

  
500,000 

9.1.1 

Iniciar o projeto de modernização do sistema de tratamento de água, 
saneamento e drenagem em Díli em colaboração com o Millennium Challenge 
Corporation (MCC), que inclui a construção de uma fábrica para a produção 
de desinfetante químico para o abastecimento de água na cidade, a construção 
do primeiro sistema central de águas residuais do país e a melhoria da rede de 
drenagem de Díli e de quatro municípios vizinhos. Dili East Water Supply system project (Loan And Co-Financed)  

  
500,000 

10 Educação e formação  

10.1.6 

Melhorar os programas de formação dos professores dos vários níveis de 
educação e ensino, com destaque para a formação inclusiva e para o reforço 
do ensino em língua portuguesa, através da criação da Escola de Raiz para 
formação de professores dos vários níveis de ensino. 

 Fortalecer o INFORDEPE para oferecer formação e 
desenvolvimento profissional aos professores mais inovadores 

  
866,000 

10.1.10 
Fortalecer a qualidade do Ensino Recorrente através do acesso a materiais 
didáticos com conteúdos concretos e de fácil compreensão. Implementar o programa nacional de equivalência ao ensino básico 

  
191,484 

10.1.4 

Rever o Currículo Nacional do Ensino Secundário Geral para promover uma 
melhor adequação aos padrões regionais e internacionais de ensino, 
assegurando a aquisição de competências práticas e de laboratório, culturais, 
artísticas, desportivas, habilidades para a vida e competências transversais de 
empreendedorismo. 

Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do 
ensino secundário 

  
300,000 
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10.1.5 

Rever o Currículo Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional, 
adequando-o ÃƒÂ s exigências do mercado de trabalho a nível nacional, 
regional e internacional, nomeadamente nas áreas da agricultura, da indústria, 
da mecânica, da eletrónica, da construção civil e da prestação de serviços, com 
foco no desenvolvimento das áreas rurais. 

Realização de Exames Nacionais para o Ensino Secundário Geral e 
Técnico-Vocacional 

  
287,000 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. 

Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino 
Secundario 

  
20,000 

10.1.8 
Introduzir uma reforma do subsídio das concessões escolares nas escolas 
públicas e privadas do ensino básico e secundário. Concessões escolares do ESG 

  
1,806,200 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. Reabilitação e construção de estabeleçimentos do EB 

  
4,181,329 

10.1.12 Dar bolsas de estudo aos melhores estudantes do ensino básico e secundário.  Subsidio melhores estudantes terceiro ciclo e pasagem de classe 
  

3,475,000 

10.1.14 Garantir internet em todas as escolas e universidades. Internet para todas as escolas 
  

1,455,000 

10.1.10 
Fortalecer a qualidade do Ensino Recorrente através do acesso a materiais 
didáticos com conteúdos concretos e de fácil compreensão. 

Implementar o programa nacional de equivalência no nível 
secundário 

  
194,000 

10.1.3 
Iniciar a implementação do projeto de criação de uma Cidade Universitária em 
Aileu capaz de acomodar até 10.000 pessoas. Criação da Cidade Universitária de Aileu 

  
84,780 

10.1.14 Garantir internet em todas as escolas e universidades. Garantir internet em todas as escolas e universidades 
  

421,200 

10.1.6 

Melhorar os programas de formação dos professores dos vários níveis de 
educação e ensino, com destaque para a formação inclusiva e para o reforço 
do ensino em língua portuguesa, através da criação da Escola de Raiz para 
formação de professores dos vários níveis de ensino. 

Melhorar os programas de formação dos professores dos vários 
níveis de educação e ensino 

  
1,500 

10.1.11 

Realizar um estudo de conceção para melhorar a educação, desenvolvendo um 
centro de excelência que proporcionará formação pré-serviço para futuros 
professores do ensino secundário e dirigentes escolares, e proporcionando 
formação contínua e profissional aos atuais professores e líderes escolares, em 
colaboração com a Millennium Challenge Corporation (MCC). 

Realizar um estudo de conceção para melhorar a educação, 
desenvolvendo um centro de excelência que proporcionará 
formação pré-serviço para futuros professores do ensino 
secundário e dirigentes escolares, e proporcionando formação 
contínua e profissional aos atuais professores e líderes escolares, em 
colaboração com a Millennium Challenge Corporation (MCC) 

  
1,500 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
2,307,614 
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10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
137,520 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
1,872,708 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
155,256 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
3,295,532 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
230,404 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
2,547,809 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
184,144 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
778,379 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
87,491 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
18,300 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
1,208,048 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
219,524 
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10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
125,355 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
1,068,890 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
81,384 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
1,214,940 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
219,480 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
1,175,024 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
146,026 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
1,141,617 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
74,536 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
972,044 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
92,902 

10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico. 

  
1,385,362 
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10.1.1 

Introduzir uma reforma do programa Merenda Escolar aumentando a despesa 
por criança e por refeição de US 0,25 para US 0,42, o que representa metade 
da linha de pobreza alimentar. Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar 

  
156,511 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. Construção e reabilitação das escolas nos Municípios 

  
17,185 

10.1.11 

Realizar um estudo de conceção para melhorar a educação, desenvolvendo um 
centro de excelência que proporcionará formação pré-serviço para futuros 
professores do ensino secundário e dirigentes escolares, e proporcionando 
formação contínua e profissional aos atuais professores e líderes escolares, em 
colaboração com a Millennium Challenge Corporation (MCC). 

Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e 
partilha de dados 

  
37,461 

10.1.11 

Realizar um estudo de conceção para melhorar a educação, desenvolvendo um 
centro de excelência que proporcionará formação pré-serviço para futuros 
professores do ensino secundário e dirigentes escolares, e proporcionando 
formação contínua e profissional aos atuais professores e líderes escolares, em 
colaboração com a Millennium Challenge Corporation (MCC). Fortalecimento institucional e técnico das IESA 

  
16,306 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. 

Supervisão Konstrusaun Escola  Politecnico Betanu (Eskola, 
Dormitoriu, Laboratorium, kantin, Fasilidade Desportu, Residencia 
ba Dosente sira, Dormitoriu ba Estudante, inklui infraestrutura 
basiku 

  
100,000 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. 

Construction of New School in Baucau, with Referral to the 
Portuguese School of Dili 

  
269,820 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. Construção de Nova Escola Polo de Lospalos 

  
100,000 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. Construção de Nova Escola Polo de Liquica 

  
100,000 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. Construção de Nova Escola Polo de Suai 

  
100,000 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. 

Nova construção de novo edificio  da escola CAFE na Municipio 
Ainaro 

  
100,000 
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10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. Projeitu Fonesementu e Transformasaun Edukasaun basiku (L- CF)

  
500,000 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. Projeitu Fornesementu e Transformasaun Edukasaun basiku 

  
2,000,000 

10.1.3 
Iniciar a implementação do projeto de criação de uma Cidade Universitária em 
Aileu capaz de acomodar até 10.000 pessoas. Nova Cidade University em Aileu (Dili) 

  
500,000 

10.1.11 

Realizar um estudo de conceção para melhorar a educação, desenvolvendo um 
centro de excelência que proporcionará formação pré-serviço para futuros 
professores do ensino secundário e dirigentes escolares, e proporcionando 
formação contínua e profissional aos atuais professores e líderes escolares, em 
colaboração com a Millennium Challenge Corporation (MCC). 

DED para a Construção de Centro de Excelência para Mão de 
Obra Qualificada (CEQW) 

  
250,000 

10.1.2 

Reabilitar infraestruturas educativas através da construção e reabilitação de 
400 salas de aulas e refeitórios do ensino básico, construção e reabilitação de 
60 salas de aulas e refeitórios do ensino secundário e das escolas CAFE. 

New construction of Infrastructure and landscape work at 
polytechnic of Betano in Same, Manufahi Municipality 

  
500,000 

11 Saúde  

11.1.3 

Desenvolver o projeto de Parceria Público-Privada de Serviços de Diagnóstico 
de Saúde com o apoio do Banco Mundial (International Finance Corporation 
- IFC). Provisão Para Unidade Gestao de Projeto PPP - Diagnóstico Saude

  
2,092,400 

11.1.4 
Promover a cobertura de saúde universal através da uma abordagem integrada 
aos cuidados de saúde. 

Apoiar a Implementação e Avaliação para a Descentralização da 
Saúde 

  
19,644 

11.1.4 
Promover a cobertura de saúde universal através da uma abordagem integrada 
aos cuidados de saúde. Gestão da descentralização 

  
46,420 

11.1.10 
Conceber a política de formação do setor da saúde e desenvolver 
instrumentos de controlo da formação em saúde. 

Desenvolver políticas e planeiamento de recursos humanos no 
setor da saúde 

  
4,700 

11.1.10 
Conceber a política de formação do setor da saúde e desenvolver 
instrumentos de controlo da formação em saúde. 

Realizar avaliação de descrição de cargos para funcionarios/as de 
saúde 

  
1,900 

11.1.11 

Reforçar o investimento público na formação de médicos especializados (40 
pessoas em 2023) e promover a melhoria constante da formação do pessoal de 
saúde (através de acordos com a Organização Mundial de Saúde e os parceiros 
de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo 
para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico. 

Continuar o apoio e monitorizar a bolsa financiada pelo Fundo de 
Desenvolvimento de Capital (FDCH) 

  
7,500 

11.1.12 
Acelerar a implementação do Compromisso Nacional de Luta Contra a 
Tuberculose. Controle da tuberculose 

  
116,443 



 
 

Nú. Áreas Estratéjikas do GOP/Medidas Atividades 
Orçamento 

(USD) 

11.1.13 
Melhorar a deteção de casos de HIV/SIDA e fortalecimento da estratégia de 
tratamento de pacientes portadores de HIV/SIDA. Controlo de HIV(AIDS) e DST 

  
116,772 

11.1.8 

Melhorar a resposta nacional a surtos e emergências de dengue, cólera e outras 
doenças que têm grande impacto na saúde pública, especialmente para bebés, 
crianças e adolescentes, através da contratação de 100 profissionais de saúde. Combater outras doenças transmissíveis 

  
6,592 

11.1.4 
Promover a cobertura de saúde universal através da uma abordagem integrada 
aos cuidados de saúde. 

Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a 
diversas unidades de cuidados de saúde primários 

  
20,209,161 

11.1.7 

Elevar a prontidão no atendimento dos serviços de saúde materna e nos 
cuidados de saúde, em todos os centros de saúde de todos os postos 
administrativos, através da aquisição de 240 equipamentos médicos de apoio 
ao parto. Saúde Materna e Neonatal 

  
26,700 

11.1.7 

Elevar a prontidão no atendimento dos serviços de saúde materna e nos 
cuidados de saúde, em todos os centros de saúde de todos os postos 
administrativos, através da aquisição de 240 equipamentos médicos de apoio 
ao parto. Serviços de saúde reprodutiva 

  
8,240 

11.1.9 
Construção de 25 novos postos de saúde e de residências de profissionais de 
saúde em sucos que ainda não têm posto de saúde. Construção de novo posto de saúde em áreas rurais 

  
2,174,608 

11.1.4 
Promover a cobertura de saúde universal através da uma abordagem integrada 
aos cuidados de saúde. 

Construção e ampliação de Centros de Saúde, Laboratório de 
Emergência e Saúde 

  
48,715 

11.1.15 
Dar os passos iniciais para o estabelecimento de um laboratório de teste de 
qualidade de medicamentos em Timor- Leste. Fornecer serviços laboratoriais de qualidade 

 
1,240 

11.1.9 
Construção de 25 novos postos de saúde e de residências de profissionais de 
saúde em sucos que ainda não têm posto de saúde. Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios 

 
337,606 

11.1.4 
Promover a cobertura de saúde universal através da uma abordagem integrada 
aos cuidados de saúde. Construcao Hospital Baucau 

  
7,001 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. 

Construção do Edifício Pediatric e ICCU no Hospital Nacional 
Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Dili 

  
2,930,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. 

Supervisão da Construção do Edifício Pediatrico e ICCU no 
Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, 
Município de Díli 

  
77,053 
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11.1.2 
Iniciar o processo de reabilitação e construção do Hospital Dr. António 
Carvalho em Lahane, Díli. 

Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho, Lahane -
Dili 

 
25,000 

11.1.15 
Dar os passos iniciais para o estabelecimento de um laboratório de teste de 
qualidade de medicamentos em Timor- Leste. 

Estudo e desenho (DED) de construção de armazém para 
equipamentos médicos, Nutricion, reagen e Laboratoriun 

  
50,000 

11.1.4 
Promover a cobertura de saúde universal através da uma abordagem integrada 
aos cuidados de saúde. Construction of new  warehouse for medical equipment 

  
25,000 

11.1.4 
Promover a cobertura de saúde universal através da uma abordagem integrada 
aos cuidados de saúde. 

Consultant supervision for new Construction of warehouse for 
medical equipment 

  
10,000 

11.1.2 
Iniciar o processo de reabilitação e construção do Hospital Dr. António 
Carvalho em Lahane, Díli. 

Supervisaun ba Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio 
Carvalho 

  
10,000 

11.1.3 

Desenvolver o projeto de Parceria Público-Privada de Serviços de Diagnóstico 
de Saúde com o apoio do Banco Mundial (International Finance Corporation 
- IFC). 

Financial Advisory Services Agreement between Government of 
Timor-Leste and International Finance Corporation on Health 
Diagnostic Services PPP Project 

  
666,667 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. 

New Construction of ICCU at Hospital Nacional Guido Valadares, 
Dili   Municipality 

  
171,467 

11.1.10 
Conceber a política de formação do setor da saúde e desenvolver 
instrumentos de controlo da formação em saúde. Treinamento-Interna 

  
80,000 

11.1.10 
Conceber a política de formação do setor da saúde e desenvolver 
instrumentos de controlo da formação em saúde. Treinamento-Externa 

  
100,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Expansão da sala de cirurgia 

  
40,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. 

Reabilitar e converter bloco administrativo para departamento de 
emergência 

  
303,580 

11.1.6 

Dar os passos iniciais para o estabelecimento de clínicas de cardiologia e de 
oncologia no Hospital Nacional, através da aquisição de equipamento de 
cardiologia e da contratação de dois especialistas em medicina oncológica. 

MoU ou Acordo com um Hospital da Irmã para Serviços de 
Oncologia no país 

  
2,000 
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11.1.6 

Dar os passos iniciais para o estabelecimento de clínicas de cardiologia e de 
oncologia no Hospital Nacional, através da aquisição de equipamento de 
cardiologia e da contratação de dois especialistas em medicina oncológica. 

MoU ou Acordo com Sister Hospital para Serviços de Cardiologia 
Intervencionista no país 

  
2,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Expansão sala de mortuário 

  
45,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Expansão sala operação central (um) 

  
40,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Expansão sala operação central (dois) 

  
40,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Expansão edifício biomedical 

  
45,000 

11.1.1 

Iniciar o projeto de desenho e construção do edifício pediátrico e da unidade 
de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) em 
Díli, com cinco andares e uma área de cerca de 4.000 m2, que irá oferecer 
instalações adequadas para atender ao crescente número de pacientes do 
HNGV, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no país. Reabilitação corredor entre enfermaria e mortuário 

  
38,000 

11.1.13 
Melhorar a deteção de casos de HIV/SIDA e fortalecimento da estratégia de 
tratamento de pacientes portadores de HIV/SIDA. Deziminação Informação 

  
242,904 

11.1.13 
Melhorar a deteção de casos de HIV/SIDA e fortalecimento da estratégia de 
tratamento de pacientes portadores de HIV/SIDA. Kuidadu no Apoiu ba Ema Moris ho HIV-SIDA 

  
18,610 

11.1.11 

Reforçar o investimento público na formação de médicos especializados (40 
pessoas em 2023) e promover a melhoria constante da formação do pessoal de 
saúde (através de acordos com a Organização Mundial de Saúde e os parceiros Capacitação de Medico 

  
43,190 
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de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo 
para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico. 

11.1.11 

Reforçar o investimento público na formação de médicos especializados (40 
pessoas em 2023) e promover a melhoria constante da formação do pessoal de 
saúde (através de acordos com a Organização Mundial de Saúde e os parceiros 
de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo 
para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico. Capacitação de Enfermeira/o 

  
55,080 

11.1.11 

Reforçar o investimento público na formação de médicos especializados (40 
pessoas em 2023) e promover a melhoria constante da formação do pessoal de 
saúde (através de acordos com a Organização Mundial de Saúde e os parceiros 
de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo 
para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico. Capacitação de Parteiras 

  
52,680 

11.1.11 

Reforçar o investimento público na formação de médicos especializados (40 
pessoas em 2023) e promover a melhoria constante da formação do pessoal de 
saúde (através de acordos com a Organização Mundial de Saúde e os parceiros 
de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo 
para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico. Capacitação de técnicos aliados 

  
45,238 

11.1.11 

Reforçar o investimento público na formação de médicos especializados (40 
pessoas em 2023) e promover a melhoria constante da formação do pessoal de 
saúde (através de acordos com a Organização Mundial de Saúde e os parceiros 
de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo 
para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico. Capacitação de Gestores e Tecnico Administrativos 

  
56,329 

11.1.10 
Conceber a política de formação do setor da saúde e desenvolver 
instrumentos de controlo da formação em saúde. Assesmento Nesesidade Formação 

  
6,775 

11.1.10 
Conceber a política de formação do setor da saúde e desenvolver 
instrumentos de controlo da formação em saúde. Desenvolvimento Pacote Formação 

  
5,050 

11.1.10 
Conceber a política de formação do setor da saúde e desenvolver 
instrumentos de controlo da formação em saúde. Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde 

  
407,903 

11.1.14 

Melhorar a gestão do Registo Eletrónico de Saúde para todos os níveis de 
prestação de serviços de saúde, através da aquisição de novo software de 
registo. Serviços de  Informação e Documnetação 

  
129,084 

12 Inclusão e proteção social  

12.1.21 
Desenvolver programas de apoio ÃƒÂ s famílias e comunidades que têm a 
seu cargo pessoas portadoras de deficiência. 

Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres, portadores/as de 
Deficiência, Comunidade LGBTQI no Desenvolvimento de suas 
Habilidades Económicas 

  
376,913 
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12.1.4 Fortalecer as campanhas de combate ÃƒÂ  violência doméstica. 
Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para 
garantir a igualdade de género 

  
12,164 

12.1.4 Fortalecer as campanhas de combate ÃƒÂ  violência doméstica. 
Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre 
CEDAW e  o  convenção da CEDAW  

  
12,298 

12.2.5 
Criação e operacionalização dos serviços desconcentrados do INSS em todo o 
país. Transferência para regime transitório de segurança social 

  
6,818,150 

12.2.5 
Criação e operacionalização dos serviços desconcentrados do INSS em todo o 
país. Transferência para regime não contributivo de segurança social 

  
57,650,000 

12.2.5 
Criação e operacionalização dos serviços desconcentrados do INSS em todo o 
país. Transferência para Administração do Sistema de Segurança Social 

  
3,392,156 

12.2.5 
Criação e operacionalização dos serviços desconcentrados do INSS em todo o 
país. 

Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança 
Social (na qualidade de entidade empregadora) 

  
16,000,000 

12.1.22 
Implementar programas de reabilitação para reclusos e ex-reclusos, com vista 
ÃƒÂ  sua integração na sociedade. Promoção da reinserção social 

  
41,000 

12.1.3 
Continuar a implementar a política de orçamentação sensível ÃƒÂ s questões 
do género na Reforma da Gestão das Finanças Públicas. 

Implementação de acções ou reuniões para implementação de 
políticas de igualde de género. 

  
1,000 

12.1.3 
Continuar a implementar a política de orçamentação sensível ÃƒÂ s questões 
do género na Reforma da Gestão das Finanças Públicas. 

Desenvolver e monitorar o progresso em indicadores sensíveis ao 
gênero 

  
3,800 

12.1.9 Renovar e aprovar a 2.ª fase do Plano de Ação Nacional da Criança. 
Desenvolver o programa de implementação de políticas e leis de 
proteção ÃƒÂ  criança 

  
177,570 

12.1.9 Renovar e aprovar a 2.ª fase do Plano de Ação Nacional da Criança. Implementar política bem-estar social para crianças e família 
  

68,400 

12.1.20 
Estimular a criação de negócios autossustentáveis através de cooperativas de 
crédito para cidadãos portadores de deficiência. 

Promovera os direitos das pessoas portadora da dificiencia 
intelectual 

  
9,810 

12.1.21 
Desenvolver programas de apoio ÃƒÂ s famílias e comunidades que têm a 
seu cargo pessoas portadoras de deficiência. 

Monitorização da implementação do PAN para pessoas com 
deficiência 

  
8,040 

12.1.21 
Desenvolver programas de apoio ÃƒÂ s famílias e comunidades que têm a 
seu cargo pessoas portadoras de deficiência. Promoção  Direitos das Pessoas com Deficiência 

  
50,000 

12.1.21 
Desenvolver programas de apoio ÃƒÂ s famílias e comunidades que têm a 
seu cargo pessoas portadoras de deficiência. Conselho Nacional para pessoas com deficiência 

  
75,003 

12.1.10 

Continuar a implementar os programas de prevenção, proteção e assistência 
ÃƒÂ s crianças vítimas de violência, abandono, incesto e abuso sexual, 
nomeadamente através de uma linha de atendimento segura para denúncia 
destes casos. 

Parcerias com Instituição Solidariedade Social (ISS) para proteção, 
reintegração de comunidade e inclusão social 

  
1,444,345 

12.1.22 
Implementar programas de reabilitação para reclusos e ex-reclusos, com vista 
ÃƒÂ  sua integração na sociedade. 

Re-integração de pessoas afetadas de drogas e conflitos passados 
para a comunidade 

  
1,100 
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12.1.2 
Renovar e aprovar a 2.ª fase do Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e 
Segurança (PAN-1325). Promover a iniciativa das mulheres para a paz e a coesão social 

  
26,110 

12.1.4 Fortalecer as campanhas de combate ÃƒÂ  violência doméstica. 

Monitoriza implementasaun SOP para todos os "UMA MAHON", 
incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com 
vítimas de violência doméstica e VBG 

  
4,920 

12.1.5 

Estimular a criação de negócios autossustentáveis para mulheres chefes de 
família e para mulheres vítimas de violência doméstica e violência baseada no 
género, com o objetivo de assegurar a sua independência económica. Empoderamento  economia  da Vítima   de VB / VD 

  
6,160 

12.2.1 

Introduzir o programa Bolsa da Mãe-Jerasaun Foun em quatro municípios em 
2023, Covalima, Liquiçá, Manatuto e Viqueque. Os municípios de Manufahi, 
Ermera, Baucau, Aileu e Lautém serão incluídos no programa em 2024 e o 
município de Díli será abrangido em 2025. O programa iniciou-se em 2022 
abrangendo os municípios de Ainaro e Bobonaro e a RAEOA e será 
progressivamente alargado a todo o território nacional ao longo de 4 anos. A 
Bolsa da Mãe configura um subsídio de US 15 por mês para grávidas, US 20 
por mês para cada criança até aos 6 anos e um adicional de US 10 para 
crianças com deficiência. Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional) 

  
5,346,900 

12.2.1 

Introduzir o programa Bolsa da Mãe-Jerasaun Foun em quatro municípios em 
2023, Covalima, Liquiçá, Manatuto e Viqueque. Os municípios de Manufahi, 
Ermera, Baucau, Aileu e Lautém serão incluídos no programa em 2024 e o 
município de Díli será abrangido em 2025. O programa iniciou-se em 2022 
abrangendo os municípios de Ainaro e Bobonaro e a RAEOA e será 
progressivamente alargado a todo o território nacional ao longo de 4 anos. A 
Bolsa da Mãe configura um subsídio de US 15 por mês para grávidas, US 20 
por mês para cada criança até aos 6 anos e um adicional de US 10 para 
crianças com deficiência. Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE 

  
133,505 

12.1.23 
Investir em programas de assistência alimentar para apoio a vítimas de 
desastres naturais e indivíduos e famílias vulneráveis. Ajuda humanitária (imediata e atempada) 

 
887,284 

12.1.24 

Melhorar os mecanismos de socorro e assistência ÃƒÂ s vítimas de desastres 
naturais, incluindo a construção de infraestruturas e distribuição de materiais 
de construção e materiais para armazenamento. Apoio de emergência para comunidade afetada de desastre 

  
50,000 

12.2.8 

Criação de proteção na doença (incapacidade temporária), proteção familiar 
(abono de família), nos acidentes de trabalho e doenças profissionais e no 
desemprego no âmbito do regime contributivo de segurança social. 

Apoio e resgate para as pessoas com deficiência mental na rua e 
confinamento em casa 

  
17,010 

12.1.21 
Desenvolver programas de apoio ÃƒÂ s famílias e comunidades que têm a 
seu cargo pessoas portadoras de deficiência. Empoderamento e Reintegração Comunitária 

  
19,000 
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12.1.3 
Continuar a implementar a política de orçamentação sensível ÃƒÂ s questões 
do género na Reforma da Gestão das Finanças Públicas. Implementação da Estratégia Nacional de Proteção Social 

 
28,888 

12.2.1 

Introduzir o programa Bolsa da Mãe-Jerasaun Foun em quatro municípios em 
2023, Covalima, Liquiçá, Manatuto e Viqueque. Os municípios de Manufahi, 
Ermera, Baucau, Aileu e Lautém serão incluídos no programa em 2024 e o 
município de Díli será abrangido em 2025. O programa iniciou-se em 2022 
abrangendo os municípios de Ainaro e Bobonaro e a RAEOA e será 
progressivamente alargado a todo o território nacional ao longo de 4 anos. A 
Bolsa da Mãe configura um subsídio de US 15 por mês para grávidas, US 20 
por mês para cada criança até aos 6 anos e um adicional de US 10 para 
crianças com deficiência. 

Apoiar subsídios de nova geração para Mulheres Grávidas, crianças 
com menos de 3 anos e crianças deficientes 

  
13,780,486 

12.2.14 Implementar e investir o Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional. 
Reconhecimento e valorização dos veteranos, combatentes e 
mártires da libertação nacional 

 
725,394 

12.1.3 
Continuar a implementar a política de orçamentação sensível ÃƒÂ s questões 
do género na Reforma da Gestão das Finanças Públicas. 

Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura rurais que 
têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a 
cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais. 

  
10,000 

12.1.3 
Continuar a implementar a política de orçamentação sensível ÃƒÂ s questões 
do género na Reforma da Gestão das Finanças Públicas. 

Asegurar 85% nas aldeias rurais para ter acesso do sistema de água 
potável, e apoiar a participação das mulheres no comité de gestão 
para água  

  
5,000 

12.1.3 
Continuar a implementar a política de orçamentação sensível ÃƒÂ s questões 
do género na Reforma da Gestão das Finanças Públicas. 

Eloborar o instrumento para monitorizar e assegurar os dados 
coletados da implementação do género nas infraestruturas 

 
5,000 

12.1.3 
Continuar a implementar a política de orçamentação sensível ÃƒÂ s questões 
do género na Reforma da Gestão das Finanças Públicas. 

Capacitar e disseminação sobre igualdade de género no Ministério 
das Obras Públicas 

 
5,000 

12.1.21 
Desenvolver programas de apoio ÃƒÂ s famílias e comunidades que têm a 
seu cargo pessoas portadoras de deficiência. 

Capacitar e disseminar para os técnicos infraestruturas do 
Ministério das Obras Públicas sobre acesso para as deficiências 

  
15,000 

12.1.9 Renovar e aprovar a 2.ª fase do Plano de Ação Nacional da Criança. Implementação plano acção nacional do trabalho infantil 
  

2,960 

12.1.21 
Desenvolver programas de apoio ÃƒÂ s famílias e comunidades que têm a 
seu cargo pessoas portadoras de deficiência. Materiais de apoio e equipamentos para pessoas incapacitadas 

 
212,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. Supervisao campo de futebol Becora, em Dili 

  
5,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. Desenho, Construcao e Supervisao Estadio em Manatuto 

  
79,392 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. 

Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bintang, em 
Dili 

 
5,000 
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12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Alor, em Dili 

 
5,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. 

Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Comoro, em 
Dili 

  
5,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. 

Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Becora, em 
Dili 

  
5,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. Supervisaun campo de futebol bintang, em dili  

 
5,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. Supervizaun kampo de futebol alor, em dili  

  
5,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. Supervizaun kampo de futebol comoro 

  
5,000 

12.1.14 
Construir e reabilitar infraestruturas desportivas, incluindo campos 
comunitários, ginásios multiusos e estádios desportivos. 

Konsepsaun Desenho Estadiun Municipal (3) No Ginaziu Multi 
Funsaun ida (1) 

 
300,000 

12.1.24 

Melhorar os mecanismos de socorro e assistência ÃƒÂ s vítimas de desastres 
naturais, incluindo a construção de infraestruturas e distribuição de materiais 
de construção e materiais para armazenamento. Serviço Integrado Gestão Risco Dezastre 

  
392,420 

12.1.24 

Melhorar os mecanismos de socorro e assistência ÃƒÂ s vítimas de desastres 
naturais, incluindo a construção de infraestruturas e distribuição de materiais 
de construção e materiais para armazenamento. 

Fortalecimento da prontidão do sistema de equipamentos para 
responder ÃƒÂ  gestão de risco de desastres de saúde pública 

  
54,819 

13 Cultura e património   

13.1.1 
Continuar a apoiar as atividades de grupos culturais e as artes e indústrias 
criativas. Promover o apoio a Atividades dos Grupos Culturais 

  
72,728 

13.1.2 

Preservar, conservar e promover o património cultural material e imaterial de 
Timor-Leste através da reabilitação e preservação de 22 'Uma Lulik' em cada 
ano. 

Preservação, Conservação e Promoção do Património Cultural 
material e imaterial de Timor-Leste 

  
268,904 

13.1.6 

Iniciar a construção do 'Jardim da Chama Eterna', memorial de elevada 
simbologia, que se destina a concentrar o reconhecimento a todos os que 
pereceram na luta de Libertação Nacional. 

Construção de monumentos e cemitérios especiais para Veteranos, 
Combatentes e Mártires da Libertação Nacional 

  
7,113,000 

13.1.6 

Iniciar a construção do 'Jardim da Chama Eterna', memorial de elevada 
simbologia, que se destina a concentrar o reconhecimento a todos os que 
pereceram na luta de Libertação Nacional. Supervisão Para Construção do Jardim Chama Eterna 

  
200,000 

13.1.6 

Iniciar a construção do 'Jardim da Chama Eterna', memorial de elevada 
simbologia, que se destina a concentrar o reconhecimento a todos os que 
pereceram na luta de Libertação Nacional. Konstrusaun Jardim da Chama Eterna 

  
650,000 
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14 Reforma do Estado  

14.2.8 
Implementar a interligação do sistema informático utilizado pelas instituições 
relevantes no setor público com o sistema informático financeiro. Melhoramento Sistema Informatica Do Gestao Para Empréstimo 

  
272,858 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. Monitorar e publicar relatórios de dívidas públicas 

  
1,500 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. 

Monitorar e avaliar projetos financiados por parceiro de 
desenvolvimento em Timor-Leste 

  
193,675 

14.2.4 

Realizar um estudo de diagnóstico para o Quadro de Despesas de Médio 
Prazo (MTEF) para assegurar que os orçamentos refletem as prioridades 
sociais e económicas do Governo e dão substância aos compromissos de 
reconstrução e desenvolvimento do Governo. 

Identificar e mobilizar fundos de ajuda externa para Timor Leste 
com base no programa e prioridade do governo 

  
22,104 

14.2.7 

Prosseguir com a Reforma Tributária, através da aprovação de uma nova Lei 
Tributária e de um Código do Procedimento Tributário e da introdução do 
Imposto de Valor Acrescentado. 

Administração e taxas e cobranças de impostos no âmbito de 
impostos e alfândega 

  
6,102,554 

14.2.7 

Prosseguir com a Reforma Tributária, através da aprovação de uma nova Lei 
Tributária e de um Código do Procedimento Tributário e da introdução do 
Imposto de Valor Acrescentado. Controle do território aduaneiro e jurisdição fiscal 

  
981,039 

14.2.7 

Prosseguir com a Reforma Tributária, através da aprovação de uma nova Lei 
Tributária e de um Código do Procedimento Tributário e da introdução do 
Imposto de Valor Acrescentado. Identificar taxas potenciais e diversificações fiscais 

  
371,557 

14.2.7 

Prosseguir com a Reforma Tributária, através da aprovação de uma nova Lei 
Tributária e de um Código do Procedimento Tributário e da introdução do 
Imposto de Valor Acrescentado. 

Revisão da legislação tributária, do direito tributário de valor 
agregado e do código proposto do procedimento tributário 

  
81,735 

14.2.8 
Implementar a interligação do sistema informático utilizado pelas instituições 
relevantes no setor público com o sistema informático financeiro. Atualizar o sistema SIGTAS 

  
729,100 

14.2.9 Criação do Instituto Nacional de Estatística. 
Transformação Direção Geral de Estatística para o Instituto 
Nacional de Estatística 

  
82,759 

14.2.9 Criação do Instituto Nacional de Estatística. Desenvolvimento da capacidade dos oficiais de estatística 
  

208,299 

14.2.9 Criação do Instituto Nacional de Estatística. Realizar estudos e analisar os orçamentos 
  

72,000 

14.2.4 

Realizar um estudo de diagnóstico para o Quadro de Despesas de Médio 
Prazo (MTEF) para assegurar que os orçamentos refletem as prioridades 
sociais e económicas do Governo e dão substância aos compromissos de 
reconstrução e desenvolvimento do Governo. Realizar estudo e analisar a política fiscal 

  
4,200 
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14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. Elaboração de Planeamento Anual do Governo 

  
77,340 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. Elaboração e elaboração do orçamento geral do Estado 

  
100,000 

14.2.3 
Continuar a melhorar a implementação da orçamentação por programas em 
todas as instituições públicas. 

Garantir a implementação do orçamento do programa para 
entidades do setor público administrativo 

  
1,886,454 

14.2.3 
Continuar a melhorar a implementação da orçamentação por programas em 
todas as instituições públicas. 

Realizar workshop ou treinamento de planejamento e orçamento 
para todos os funcionários do DGPO 

  
20,402 

14.2.2 

Implementar e regulamentar o novo Regime Jurídico do Aprovisionamento, 
dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações, que cria um regime 
jurídico mais claro, simples, objetivo, rigoroso e transparente, para promover 
o desenvolvimento económico e social do país. 

Realizar serviço de compras públicas com valor contratual superior 
a US 1 milhão, projetos de fundos de Infraestrutura e Empréstimo 

  
92,488 

14.1.3.b 

Aumento do uso de informatização para gerir os processos dos recursos 
humanos, incluindo o recrutamento, e redução do tempo e aumento da 
eficácia do recrutamento. 

Fortalecer os serviços da instituição para melhorar a prestação de 
serviços, aumentar a capacidade de recursos humanos e modernizar 
o sistema de infraestrutura de informação e tecnologia. 

  
33,000 

14.2.2 

Implementar e regulamentar o novo Regime Jurídico do Aprovisionamento, 
dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações, que cria um regime 
jurídico mais claro, simples, objetivo, rigoroso e transparente, para promover 
o desenvolvimento económico e social do país. 

Realiza workshop ou treinamento de contratos públicos complexos 
para oficiais da C.NA 

  
17,012 

14.2.5 
Prosseguir com a revisão da Lei da Dívida Pública e a regulamentação de 
obrigações do Tesouro. Emissão de Títulos do Tesouro 

  
24,000 

14.2.3 
Continuar a melhorar a implementação da orçamentação por programas em 
todas as instituições públicas. 

Realizar estudo para implementação gradual da base de caixa ao 
sistema base de acréscimo. 

  
213,844 

14.2.3 
Continuar a melhorar a implementação da orçamentação por programas em 
todas as instituições públicas. 

Desenvolve política e realiza capacitação de recursos humanos na 
área de gestão de finanças públicas 

  
221,994 

14.2.3 
Continuar a melhorar a implementação da orçamentação por programas em 
todas as instituições públicas. 

Estabelecer centro de treinamento para gestão de finanças públicas 
como Instituição de Formação para Gestão de Finanças Públicas 

  
50,000 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. 

Monitorar e fiscalizar a implementação do Programa de Reforma 
da Gestão da Finanças Públicas 

  
10,000 

14.2.6 

Estabelecer uma instituição dedicada para coordenar com as instituições 
públicas relevantes e fazer a gestão de todo o património, móvel e imóvel, 
bem como uma base de dados central de todo o património do Estado, que 
permita apurar o valor e a depreciação do património e melhorar a sua gestão. Estabelecer base dados central para patrimonio do estado 

  
79,580 

14.2.6 
Estabelecer uma instituição dedicada para coordenar com as instituições 
públicas relevantes e fazer a gestão de todo o património, móvel e imóvel, 

Realizar inspeção, registro e armazenamento de gerenciamento de 
veículos 

  
20,000 
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bem como uma base de dados central de todo o património do Estado, que 
permita apurar o valor e a depreciação do património e melhorar a sua gestão. 

14.2.6 

Estabelecer uma instituição dedicada para coordenar com as instituições 
públicas relevantes e fazer a gestão de todo o património, móvel e imóvel, 
bem como uma base de dados central de todo o património do Estado, que 
permita apurar o valor e a depreciação do património e melhorar a sua gestão. Monitora a implementação da gestão da frota 

  
83,508 

14.2.6 

Estabelecer uma instituição dedicada para coordenar com as instituições 
públicas relevantes e fazer a gestão de todo o património, móvel e imóvel, 
bem como uma base de dados central de todo o património do Estado, que 
permita apurar o valor e a depreciação do património e melhorar a sua gestão. Gestão de a alineação bens e moveis do estado 

  
80,340 

14.2.6 

Estabelecer uma instituição dedicada para coordenar com as instituições 
públicas relevantes e fazer a gestão de todo o património, móvel e imóvel, 
bem como uma base de dados central de todo o património do Estado, que 
permita apurar o valor e a depreciação do património e melhorar a sua gestão. Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente 

  
1,700,000 

14.2.6 

Estabelecer uma instituição dedicada para coordenar com as instituições 
públicas relevantes e fazer a gestão de todo o património, móvel e imóvel, 
bem como uma base de dados central de todo o património do Estado, que 
permita apurar o valor e a depreciação do património e melhorar a sua gestão. Provisão para Veiculo do Estado 

  
2,000,000 

14.3.2 Estudar a revisão do mapa judiciário. Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal 
  

74,748 

14.3.1 

Implementar a Lei da Organização Judiciária com a instalação do Supremo 
Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas e 
de tribunais militares, e a criação de juízos especializados nos Tribunais 
Municipais. Concepção de consolidação e modernização da legislação 

  
260,780 

14.3.4 
Implementar o Código do Registo Predial e iniciar a emissão de certidões 
prediais. Registo e cadastro de terras e propriedades 

  
218,706 

14.1.5.b 
Estabelecer mecanismos alternativos de resolução de litígios e arbitragem e 
secções comerciais nos tribunais. 

Promoção a resolução e garantir a imparcialidade da resoluçao dos 
casos em disputa no âmbito do processo de reconhecimento e 
atribuição dos direitos de propriedades 

  
445,107 

14.3.2 Estudar a revisão do mapa judiciário. 

Promover reformas ao enquadramento legal nacional para melhorar 
e proteger as mulheres e crianças, incluindo alterações ao Código 
Penal e LCVD 

  
850 

14.3.3 
Aprovar a lei que cria a Ordem dos Advogados e alterar o Regime Jurídico da 
Advocacia Privada e da Formação dos Advogados. 

Formação profissional para os autores de justiça ( Juízes e 
Magistrados)  sobre violência baseada no género, enquadramento 
legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos 
Referência e Proteção contra as vitimas VBJ. 

  
5,000 
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14.4.4 
Continuar a implementação de delegação de competências da Administração 
Central do Estado para as Autoridades e Administrações Municipais. 

Supervisionar as atividades de Descentralização Administrativa e 
Poder Local 

  
129,000 

14.4.5 
Finalizar o quadro jurídico necessário ÃƒÂ  implementação e funcionamento 
do Poder Local. 

Apoiar e prestar assistência tecnica as autoridades e administracoes 
municipais nas gestao das financas e do patrimonio municipal 

  
493,367 

14.4.2 
Concretizar a descentralização administrativa territorial, através da criação e 
instalação de autarquias locais municipais dotadas de órgãos representativos. 

Instalação dos órgãos da descentralização administrativa e do poder 
local 

  
179,300 

14.4.3 
Continuar o processo de transferência de recursos materiais e humanos para 
as Autoridades e Administrações Municipais. 

Modernizar administração local e capacitar os seus recursos 
humanos 

  
411,820 

14.4.4 
Continuar a implementação de delegação de competências da Administração 
Central do Estado para as Autoridades e Administrações Municipais. 

Coordenar e apoiar os municípios e postos administrativos com os 
processos políticos de descentralização 

  
72,200 

14.4.5 
Finalizar o quadro jurídico necessário ÃƒÂ  implementação e funcionamento 
do Poder Local. Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política 

  
2,156,768 

14.1.3.b 

Aumento do uso de informatização para gerir os processos dos recursos 
humanos, incluindo o recrutamento, e redução do tempo e aumento da 
eficácia do recrutamento. Gestão da força de trabalho em saúde 

  
98,902 

14.1.1.c 
Adotar de forma generalizada tecnologias de informação na função pública e 
prosseguir com iniciativas de Governo Eletrónico. 

Atualização módulos PMEIS incluindo Plano e Custeio de Médio 
Prazo, GeoSpatial, Transparência de Resultados 

  
72,742 

14.1.1.c 
Adotar de forma generalizada tecnologias de informação na função pública e 
prosseguir com iniciativas de Governo Eletrónico. Transição de recursos e gestão de PMEIS para TIC, I.P. 

  
4,566 

14.2.8 
Implementar a interligação do sistema informático utilizado pelas instituições 
relevantes no setor público com o sistema informático financeiro. Interface / interligação entre PMEIS e GRP-FMIS 

  
2,450 

14.2.3 
Continuar a melhorar a implementação da orçamentação por programas em 
todas as instituições públicas. 

Apoio a identificação e implementação de reformas de GFP e 
grupos de trabalho 

  
8,648 

14.2.3 
Continuar a melhorar a implementação da orçamentação por programas em 
todas as instituições públicas. Representação da ANAPMA e do Governo nas reuniões 

  
6,000 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. Socialização e capacitação sobre o Planeamento de Médio Prazo 

  
60,748 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. 

Coordenação e apoio do desenvolvimento dos planos subsetoriais 
de médio prazo  

 
42,742 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. Desenvolvimento e preparação da Lei das Grandes Opções 

  
21,398 

14.1.2.c 

Recolha, monitorização e análise de indicadores de prestação de serviços, em 
relação a metas, ao nível de uma instalação ou ponto de prestação de serviços 
por oito ministérios. Formação sobre o Plano de Monitorização e Avaliação 

  
35,560 

14.1.2.a 
Preparação de relatórios anuais de desempenho disponíveis ao público por 
todos os ministérios. 

Desenvolvimento dos relatórios do desempenho mensais, 
trimestrais e anuais 

  
31,536 
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14.1.2.c 

Recolha, monitorização e análise de indicadores de prestação de serviços, em 
relação a metas, ao nível de uma instalação ou ponto de prestação de serviços 
por oito ministérios. 

Realização de pesquisas, avaliações, análises de eficiência e 
monitorização regular 

  
72,399 

14.1.2.a 
Preparação de relatórios anuais de desempenho disponíveis ao público por 
todos os ministérios. 

Monitorização e avaliação da implementação do programa de 
reformas 

  
46,917 

14.1.2.c 

Recolha, monitorização e análise de indicadores de prestação de serviços, em 
relação a metas, ao nível de uma instalação ou ponto de prestação de serviços 
por oito ministérios. 

Socialização e formação sobre o Quadro Nacional de 
Monitorização e Avaliação 

  
58,335 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. 

Apoio ao Primeiro-Ministro na preparação das Opções Principais 
de Planeamento para a Lei da Grande Opção  

  
8,409 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. 

Preparação do livro de planeamento da Grande Opção (Planu 
Plurianual) para a Lei de Grande Opção do Plano 

  
14,287 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. 

Recolher e proceder ÃƒÂ  avaliação da prontidão do plano a médio 
prazo de cada instituição 

  
108,896 

14.2.4 

Realizar um estudo de diagnóstico para o Quadro de Despesas de Médio 
Prazo (MTEF) para assegurar que os orçamentos refletem as prioridades 
sociais e económicas do Governo e dão substância aos compromissos de 
reconstrução e desenvolvimento do Governo. 

Estudu e DED Konstrusaun Foun Posto Vijilansia 9 (pakoet ida) : 
Carabela/Vemasse, Laga, Com. Beasu. Atabae, Porto Suai, Balibo, 
Betano, Atauro (250.000 x 9) 

  
50,000 

14.2.4 

Realizar um estudo de diagnóstico para o Quadro de Despesas de Médio 
Prazo (MTEF) para assegurar que os orçamentos refletem as prioridades 
sociais e económicas do Governo e dão substância aos compromissos de 
reconstrução e desenvolvimento do Governo. Projetu Major Manutensaun Torre MF Aitarak Laran 

  
500,000 

14.2.4 

Realizar um estudo de diagnóstico para o Quadro de Despesas de Médio 
Prazo (MTEF) para assegurar que os orçamentos refletem as prioridades 
sociais e económicas do Governo e dão substância aos compromissos de 
reconstrução e desenvolvimento do Governo. 

Construção da Protecção de drenagem no Posto Integrado  
Fronteiriço , Município de Cova Lima 

  
50,000 

14.2.4 

Realizar um estudo de diagnóstico para o Quadro de Despesas de Médio 
Prazo (MTEF) para assegurar que os orçamentos refletem as prioridades 
sociais e económicas do Governo e dão substância aos compromissos de 
reconstrução e desenvolvimento do Governo. 

Estudy and DED Tower Twin Custom Office and Tax Office  Dili, 
Timor-Leste 

  
50,000 

14.2.8 
Implementar a interligação do sistema informático utilizado pelas instituições 
relevantes no setor público com o sistema informático financeiro. FreeBalance 

  
2,400,000 

14.2.4 

Realizar um estudo de diagnóstico para o Quadro de Despesas de Médio 
Prazo (MTEF) para assegurar que os orçamentos refletem as prioridades 
sociais e económicas do Governo e dão substância aos compromissos de 
reconstrução e desenvolvimento do Governo. 

Projetu Protesaun Drainage Postu Integradu Batugade, Timor-
Leste 

  
50,000 
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14.4.4 
Continuar a implementação de delegação de competências da Administração 
Central do Estado para as Autoridades e Administrações Municipais. 

Prototipe Construction for Buildings Administrations of 
Municipality of  Ermera 

  
20,000 

14.1.2 
Reforçar o desempenho através de melhores incentivos e maior conformidade 
e responsabilidade em relação aos resultados: Relatorio Annual e trimestral do Fundo SGP-FI 

  
10,000 

14.2.8 
Implementar a interligação do sistema informático utilizado pelas instituições 
relevantes no setor público com o sistema informático financeiro. Melhoramento Sistema Informatica Do Gestao Para Empréstimo 

  
272,858 

14.2.1 
Implementar e regulamentar a nova Lei de Enquadramento do Orçamento 
Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública. Monitorar e publicar relatórios de dívidas públicas 

  
1,500 

15 Defesa e segurança nacional   

15.1.5 
Continuar a cooperação Civil-Militar na área do apoio humanitário e participar 
nas missões de Paz. Cooperação Defesa e Militar 

  
2,178,185 

15.1.4 

Realizar o estudo de viabilidade e desenho do Colégio Militar, do paiol e 
arsenal para a Componente Terrestre (CT), dos Pontos de Apoio Naval da 
Costa Sul, do Sistema de Faróis Nacionais e de bairros militares. Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar. 

  
1,506,000 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares. Garantir Missão Operacional das F-FDTL 

 
13,960,945 

15.1.2 
Realizar o processo de recrutamento militar e de funcionários do Ministério da 
Defesa. Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos 

  
150,000 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração.  Novo construção UPF  Sacato, Oecusse 
  

25,705 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. Novo construção UPF Oesilo, Oecusse 
  

28,022 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. Novo construção UPF  Citrana, Oecusse 
  

27,790 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. Novo construção UPF  Mota Ain, Bobonaro 
  

25,221 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. Novo construção UPF  Mota Masin, Covalima 
  

27,433 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. 

Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli 
incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e 
eletricidade. 

  
3,700,879 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. 
Supervisao  Construção da Quarter General de Edificio da PNTL 
em Caicoli 

  
350,673 

15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. Construção de Barracas de Polícia de UPF de Tunubibi, Bobonaro 
  

269,819 
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15.2.7 Aquisição e construção de casas para o serviço de migração. Construcao da squadra PNTL posto administrative dom aleixo 
  

251,000 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares. Estudu e DED New construction of Navy Port in Hera 

  
25,000 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares. 

Supervisão Construção Edificio e Casernas Para Unidade das 
Falintil Lahane 

  
25,000 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares.  Supervisão Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro 

  
68,700 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares. Construção Edificio e Casernas Para Unidade das F-FDTL Lahane 

  
50,000 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares. Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro 

  
400,000 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares. DED Bairo Militar Baucau 

  
25,000 

15.1.3 
Promover a construção, a aquisição, a reparação e a manutenção de 
infraestruturas, equipamentos, armamento, veículos e barcos militares. DED Pontu Apoio Lore 

  
25,000 

16 Relações internacionais e política externa   

16.1.1 
Melhorar a representação de Timor-Leste a nível bilateral, regional e 
multilateral. Contribuicao Cooperação e parcerias G7+ 

  
1,000,000 

16.1.3 Realizar a promoção externa do investimento em Timor-Leste. Promoção dos Investimento Externo 
  

250,000 

16.1.1 
Melhorar a representação de Timor-Leste a nível bilateral, regional e 
multilateral. 

Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e 
Multilateral 

  
7,170,090 

16.1.1 
Melhorar a representação de Timor-Leste a nível bilateral, regional e 
multilateral. Visitas de Estado, Visitas Oficiais e Visitas de Trabalho 

  
181,686 

16.1.1 
Melhorar a representação de Timor-Leste a nível bilateral, regional e 
multilateral. 

Participar ativamente nas atividades das Nações Unidas, regionais e 
internacionais 

  
165,174 

16.1.7 
Continuar a promover a delimitação definitiva das fronteiras terrestre e 
marítima. Definição da fronteira terrestre e marítima e aquisição dos terrenos 

  
50,000 

16.1.1 
Melhorar a representação de Timor-Leste a nível bilateral, regional e 
multilateral. 

Representar Timor-Leste e os Paises menos desenvolvidos nos 
forums multilaterais e nas discucões sobre perdas e estragos 
relacionados ÃƒÂ  mudanças climáticas 

  
83,254 

Total 599,934,534



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Distribuição do OGE por Marcadores Orçamentais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Distribuição do OGE por Marcador de Género 
a) Marcador Principal (P) 

 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador 
de 

género 
Orçamento 

(USD) 

Parlamento Nacional 980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98027 Promoção da Igualdade de Género do Parlamento Principal 69,980.00

Secretaria de Estado para 
a Igualdade e Inclusão 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98005 Acabar com a violência contra as mulheres, raparigas e outros 
componentes mais vulneráveis Principal 60,269.00

Secretaria de Estado para 
a Igualdade e Inclusão 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98006 A integração dos Compromissos de Género e inclução social em 
Programas, Leis e Orçamento da estado e comunidade em geral Principal 567,454.00

Secretaria de Estado para 
a Igualdade e Inclusão 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98009 Empoderamento Económico das Mulheres e outros componentes mais 
vulneráveis Principal 376,913.00

Secretaria de Estado para 
a Igualdade e Inclusão 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98031 Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão Principal 57,790.00
Secretaria de Estado para 
a Igualdade e Inclusão 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98032 Planeamento, Monitorização , e Avaliação ( P,M & A ) Principal 165,730.00
Secretaria de Estado da 
Formação Profissional e 
Emprego 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98029 Implementação do NAP-GBV Principal 

24,462.00

Dotação Geral do Estado 980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98021 Transferência Orçamento Segurança Social Principal 67,860,306.00

Ministério da Justiça 980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS Principal 2,590.00

Ministério da Justiça 980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98029 Implementação do NAP-GBV Principal 6,850.00

Ministério da 
Administraçao Estatal 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98029 Implementação do NAP-GBV Principal 38,960.00
Ministério da Saúde 805 Saúde 80527 Nutrição Principal 8,396,560.00
Ministério da Saúde 805 Saúde 80530 Saúde Materna e Infantil Principal 167,900.00

Ministério da Saúde 980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 15,300.00

Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98014 Educação Inclusiva e Política de Género Principal 793,829.00
Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98015 Educação Básica Inclusiva e Política de Género Principal 100,000.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98007 Proteção de crianças em risco e perigo Principal 

245,970.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador 
de 

género 
Orçamento 

(USD) 
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98012 Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência Principal 

142,853.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98026 Reintegração Comunitária Principal 

104,030.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS Principal 

170,264.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98029 Implementação do NAP-GBV Principal 

123,766.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98040 Bolsa da Mãe Principal 

19,260,891.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98042 Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e 

Deficiência Principal 
36,010.00

Ministério para os 
Assuntos dos 
Combatentes da 
Libertação Nacional 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98011 Protecção Soacial aos Combatentes Principal 

103,046,221.00
Ministério para os 
Assuntos dos 
Combatentes da 
Libertação Nacional 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98050 Bolsa de estudos Principal 

1,735,500.00
Ministério do Plano e 
Ordenamento 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse Principal 123,412.00
Ministério das Obras 
Públicas 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse Principal 25,000.00
Ministério dos 
Transportes e 
Comunicações 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse Principal 

40,280.00

Ministério da Defesa 980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS Principal 118,319.00

FALINTIL - Forças de 
Defesa de Timor-Leste 
(F-FDTL) 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS Principal 

30,000.00
Policia Nacional Timor-
Leste 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98029 Implementação do NAP-GBV Principal 20,000.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador 
de 

género 
Orçamento 

(USD) 
Autoridade de Proteção 
Civil 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS Principal 16,625.00
Inspeção-Geral do 
Trabalho 983 Investimento e 

Diversificação Económica 98316 Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado Principal 18,956.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 2,000.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 2,000.00
Autoridade Municipal de 
Dili 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 2,600.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 16,567.00
Administração Municipal 
de Ataúro 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 5,000.00
Administração Municipal 
de Covalima 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 20,296.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 6,500.00
Administração Municipal 
de Manatuto 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 1,500.00
Administração Municipal 
de Manufahi 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 2,000.00
Administração Municipal 
de Viqueque 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 2,500.00
Agência de 
Desenvolvimento 
Nacional 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse Principal 

15,000.00
Centro Nacional Chega! 
I.P 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98010 Hakbi'it Sobreviventes Principal 103,320.00
Centro Nacional Chega! 
I.P 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98048 Reparação de sobreviventes Principal 137,070.00
Centro Nacional de 
Reabilitação 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98024 sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência Principal 243,030.00
Comissão da Função 
Pública 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 5,400.00
Instituto Para a Defesa 
dos Direitos da Criança, 
IP 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98017 Proteção dos Direitos das Crianças Principal 

38,640.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador 
de 

género 
Orçamento 

(USD) 
Instituto Para a Defesa 
dos Direitos da Criança, 
IP 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98018 Socialização e sensibilização Principal 

43,840.00
Universidade Nacional de 
Timor-Leste 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98029 Implementação do NAP-GBV Principal 16,740.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 805 Saúde 80527 Nutrição Principal 154,050.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 805 Saúde 80530 Saúde Materna e Infantil Principal 5,000.00

Autoridade RAEOA-
ZEESM 867 

Dezenvolvimento e Reforço 
de Zonas com Tratamento 
Administrativo e 
Económico Especia 

86714 Apoio Social a Grupos Desfavorecidos da RAEOA Principal 

2,200.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 979 Educação e Formação 97942 Nutrição infantil Principal 75,600.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98012 Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência Principal 6,820.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98017 Proteção dos Direitos das Crianças Principal 9,200.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98018 Socialização e sensibilização Principal 19,920.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98026 Reintegração Comunitária Principal 3,582.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98028 Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS Principal 11,650.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98029 Implementação do NAP-GBV Principal 9,400.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse Principal 2,765.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98032 Planeamento, Monitorização , e Avaliação ( P,M & A ) Principal 3,500.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98040 Bolsa da Mãe Principal 18,960.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98042 Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e 
Deficiência Principal 2,945.00

Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98043 Sistema de Segurança Social - regime não contributivo Principal 34,100.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e 

Inclusão Social. 98047 Abordagem de Gênero Principal 53,500.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador 
de 

género 
Orçamento 

(USD) 
Autoridade RAEOA-
ZEESM 983 Investimento e 

Diversificação Económica 98316 Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado Principal 4,200.00
Total 205,044,385.00

 

b) Marcador Significativo (S) 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Parlamento Nacional 160 
Promover uma cultura de 
abertura e transparência no 
parlamento 

16001 Ita Nia Parlamento Significativo 
111,460.00

Secretaria de Estado de 
Cooperativas 28 Desenvolvimento Rural e 

Urbano 2801 Promover e estabelecer cooperativas Significativo 2,348,340.00
Ministério das Finanças 23 Gestão das Finanças Públicas 2304 Planeamento e Orçamento Significativo 2,084,196.00
Dotação Geral do Estado 805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública Significativo 2,092,400.00

Dotação Geral do Estado 980 Igualdade de Género e Inclusão 
Social. 98022 Contribuição de Estado para o regime contributivo de Segurança 

Social Significativo 16,000,000.00
Ministério da Justiça 392 Acesso à Justiça 39211 Reinserção social Significativo 41,000.00

Ministério da Justiça 510 Boa Governação e Gestão 
Institucional 51040 Direitos humanos Significativo 167,774.00

Ministério da 
Administraçao Estatal 25 Descentralização Administrativa 

e Poder local 2501 Desenvolvimento Local Significativo 100,528,158.00
Ministério da Saúde 805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública Significativo 23,560,037.00
Ministério da Saúde 805 Saúde 80532 Serviços de internamento Significativo 10,847,459.00
Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 979 Educação e Formação 97928 Programa Nacional de Equivalência Significativo 385,484.00
Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 979 Educação e Formação 97929 Programa Nacional de Alfabetização Significativo 28,500.00
Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 979 Educação e Formação 97930 Centros Comunitários de Aprendizagem Significativo 42,000.00
Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 979 Educação e Formação 97937 Ação Social Escolar do Ensino Básico Significativo 23,850.00
Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 979 Educação e Formação 97938 Bibliotecas escolares Significativo 175,912.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Secretaria de Estado da 
Juventude e do Desporto 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 1,818,743.00
Secretaria de Estado da 
Juventude e do Desporto 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98038 Desenvolvimento da Área da Juventude Significativo 1,279,023.00
Ministério do Ensino 
Superior, Ciência e 
Cultura 

979 Educação e Formação 97903 Melhoria qualidade do ensino de Ciência e Matemática, através de 
Programas da CN-UNESCO Significativo 

90,234.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e Inclusão 
Social. 98013 Proteção, Solidariedade Social e Inclusão Significativo 

28,888.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e Inclusão 
Social. 98025 Inclusão Social Significativo 

1,597,545.00
Ministério da 
Solidariedade Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e Inclusão 
Social. 98041 Assistência Social/humanitário Significativo 

937,284.00
Ministério do Plano e 
Ordenamento 510 Boa Governação e Gestão 

Institucional 51030 Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio 
e longo prazo Significativo 1,501,103.00

Ministério das Obras 
Públicas 798 Água e Saneamento 79810 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de 

Água em Áreas Rurais e Urbanas Significativo 21,000,000.00
Ministério das Obras 
Públicas 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98013 Proteção, Solidariedade Social e Inclusão Significativo 15,000.00
Ministério do Turismo, 
Comércio e Indústria 982 Turismo 98206 Desenvolvimento do turismo de base comunitário Significativo 256,923.00
Ministério do Turismo, 
Comércio e Indústria 983 Investimento e Diversificação 

Económica 98309 Apoio ao Desenvolvimento das industrias nacionais Significativo 992,036.00
Ministério da Agricultura 
e Pescas 797 Agricultura 79713 Aumento sustentável na produção de plantas industriais. Significativo 5,298,911.00
Ministério da Agricultura 
e Pescas 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola. Significativo 497,912.00
Ministério da Agricultura 
e Pescas 797 Agricultura 79721 Implementação da Política de Segurança Alimentar Significativo 36,425.00
Ministério da Agricultura 
e Pescas 797 Agricultura 79723 Melhoramento ao Acesso a Mercados e Cadeias de Valor Significativo 202,634.00
Ministério do Interior 366 Segurança Nacional 36616 Serviço de Migração Significativo 3,745,157.00
Procuradoria Geral da 
República 392 Acesso à Justiça 39205 Gestão de Processos Crimes Significativo 82,900.00
Provedoria dos Direitos 
Humanos e Justiça 157 Direitos Humanos e Boa 

Governação 15701 Investigação dos Direitos Humanos e Boa Governação Significativo 44,380.00
Provedoria dos Direitos 
Humanos e Justiça 157 Direitos Humanos e Boa 

Governação 15703 Fiscalização e Monitorização Significativo 55,180.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade de Proteção 
Civil 366 Segurança Nacional 36621 Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz Significativo 60,538.00
Autoridade de Proteção 
Civil 366 Segurança Nacional 36624 Gestão de riscos de desastres Significativo 2,703,109.00
Inspeção-Geral do 
Trabalho 983 Investimento e Diversificação 

Económica 98317 Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho Significativo 272,060.00
Agência Nacional de 
Planeamento 
Monitorização e Avaliação 

510 Boa Governação e Gestão 
Institucional 51025 Planeamento Integrado Significativo 

256,480.00
Agência Nacional de 
Planeamento 
Monitorização e Avaliação 

510 Boa Governação e Gestão 
Institucional 51039 Monitorização e Avaliação Significativo 

244,747.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 7,285.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 1,489.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 46,048.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 74,508.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 2,308,514.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 25,587.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 138,045.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 119,295.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 34,000.00
Autoridade Municipal de 
Baucau 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 21,216.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 32,000.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 2,100.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 25,320.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 168,065.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade Municipal de 
Bobonaro 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 1,000.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 1,874,716.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 42,732.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 173,288.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 83,450.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Autoridade Municipal de 
Bobonaro 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 23,702.00
Autoridade Municipal de 
Dili 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 30,539.00
Autoridade Municipal de 
Dili 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 30,066.00
Autoridade Municipal de 
Dili 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 2,681.00
Autoridade Municipal de 
Dili 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 3,000.00
Autoridade Municipal de 
Dili 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 20,760.00
Autoridade Municipal de 
Dili 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 3,295,532.00
Autoridade Municipal de 
Dili 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 50,427.00
Autoridade Municipal de 
Dili 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 257,258.00
Autoridade Municipal de 
Dili 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 125,383.00
Autoridade Municipal de 
Dili 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Autoridade Municipal de 
Dili 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 473,037.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 38,907.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 148,418.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade Municipal de 
Ermera 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 2,500.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 2,549,015.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 500.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 185,264.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 36,726.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Autoridade Municipal de 
Ermera 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 35,454.00
Administração Municipal 
de Aileu 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 9,498.00
Administração Municipal 
de Aileu 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 71,050.00
Administração Municipal 
de Aileu 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 778,379.00
Administração Municipal 
de Aileu 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 99,380.00
Administração Municipal 
de Aileu 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 91,800.00
Administração Municipal 
de Aileu 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Administração Municipal 
de Aileu 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 17,808.00
Administração Municipal 
de Ainaro 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 30,000.00
Administração Municipal 
de Ainaro 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 19,334.00
Administração Municipal 
de Ainaro 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 33,371.00
Administração Municipal 
de Ainaro 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 90,075.00
Administração Municipal 
de Ainaro 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 272,213.00
Administração Municipal 
de Ainaro 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 61,167.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Administração Municipal 
de Ainaro 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 19,500.00
Administração Municipal 
de Ainaro 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 1,353,388.00
Administração Municipal 
de Ainaro 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 65,007.00
Administração Municipal 
de Ainaro 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,652.00
Administração Municipal 
de Ainaro 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 47,636.00
Administração Municipal 
de Ataúro 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 165,652.00
Administração Municipal 
de Ataúro 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 23,000.00
Administração Municipal 
de Ataúro 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 219,524.00
Administração Municipal 
de Ataúro 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 31,000.00
Administração Municipal 
de Ataúro 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 125,355.00
Administração Municipal 
de Ataúro 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 28,000.00
Administração Municipal 
de Ataúro 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 15,000.00
Administração Municipal 
de Ataúro 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 10,000.00
Administração Municipal 
de Covalima 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 47,528.00
Administração Municipal 
de Covalima 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 33,671.00
Administração Municipal 
de Covalima 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 30,122.00
Administração Municipal 
de Covalima 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 44,327.00
Administração Municipal 
de Covalima 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 1,400.00
Administração Municipal 
de Covalima 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 1,077,258.00
Administração Municipal 
de Covalima 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 42,003.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Administração Municipal 
de Covalima 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 91,032.00
Administração Municipal 
de Covalima 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 96,504.00
Administração Municipal 
de Covalima 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Administração Municipal 
de Covalima 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 47,421.00
Administração Municipal 
de Lautém 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 92,314.00
Administração Municipal 
de Lautém 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 1,214,940.00
Administração Municipal 
de Lautém 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 4,875.00
Administração Municipal 
de Lautém 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 219,480.00
Administração Municipal 
de Lautém 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 81,689.00
Administração Municipal 
de Lautém 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Administração Municipal 
de Lautém 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 36,932.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 11,000.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 1,600.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 36,093.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 4,500.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 3,500.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 1,260,274.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 164,872.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 71,265.00
Administração Municipal 
de Liquiçá 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Administração Municipal 
de Liquiçá 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 31,752.00
Administração Municipal 
de Manatuto 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 20,000.00
Administração Municipal 
de Manatuto 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 24,000.00
Administração Municipal 
de Manatuto 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 6,000.00
Administração Municipal 
de Manatuto 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 119,108.00
Administração Municipal 
de Manatuto 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 1,141,617.00
Administração Municipal 
de Manatuto 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 38,316.00
Administração Municipal 
de Manatuto 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 83,491.00
Administração Municipal 
de Manatuto 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 89,710.00
Administração Municipal 
de Manatuto 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Administração Municipal 
de Manatuto 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 52,463.00
Administração Municipal 
de Manufahi 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 2,000.00
Administração Municipal 
de Manufahi 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 7,662.00
Administração Municipal 
de Manufahi 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 175,585.00
Administração Municipal 
de Manufahi 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 7,000.00
Administração Municipal 
de Manufahi 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 972,044.00
Administração Municipal 
de Manufahi 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 34,047.00
Administração Municipal 
de Manufahi 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 92,902.00
Administração Municipal 
de Manufahi 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 72,554.00
Administração Municipal 
de Manufahi 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Administração Municipal 
de Manufahi 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 5,000.00
Administração Municipal 
de Viqueque 366 Segurança Nacional 36609 Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais Significativo 30,000.00
Administração Municipal 
de Viqueque 797 Agricultura 79702 Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar Significativo 18,411.00
Administração Municipal 
de Viqueque 797 Agricultura 79703 Informação e Promoção da Segurança Alimentar Significativo 29,523.00
Administração Municipal 
de Viqueque 798 Água e Saneamento 79805 Abastecimento de Água Potável Significativo 87,736.00
Administração Municipal 
de Viqueque 805 Saúde 80507 Saúde na Familia Significativo 32,000.00
Administração Municipal 
de Viqueque 979 Educação e Formação 97901 Ensino Básico Significativo 1,385,362.00
Administração Municipal 
de Viqueque 979 Educação e Formação 97902 Ensino Recorrente Significativo 33,319.00
Administração Municipal 
de Viqueque 979 Educação e Formação 97906 Ensino Pré-Escolar Significativo 171,511.00
Administração Municipal 
de Viqueque 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98001 Ação Social Significativo 38,480.00
Administração Municipal 
de Viqueque 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 19,500.00
Administração Municipal 
de Viqueque 982 Turismo 98202 Comércio Significativo 37,555.00
Centro Nacional Chega! 
I.P 24 Cultura e Património 2404 Pesquisa histórica Significativo 118,121.00
Centro Nacional Chega! 
I.P 24 Cultura e Património 2405 Nacionalização e Internacionalização de Chega! Significativo 161,986.00
Centro Nacional Chega! 
I.P 24 Cultura e Património 2414 Chega! Na Educação formal Significativo 75,961.00
Centro Nacional Chega! 
I.P 24 Cultura e Património 2419 Transmissão de Memória Intergeracional Significativo 26,920.00
Centro Nacional de 
Reabilitação 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98023 Serviços especializados para cidadãos deficientes Significativo 726,028.00
Comissão da Função 
Pública 510 Boa Governação e Gestão 

Institucional 51042 Gestão de Recursos Humanos da Função Pública Significativo 102,080.00
Comissão da Função 
Pública 510 Boa Governação e Gestão 

Institucional 51043 Revitalizar a cultura de trabalho Significativo 85,700.00
Comissão da Função 
Pública 510 Boa Governação e Gestão 

Institucional 51044 Inovação Tecnologica e Integração de Sistemas Significativo 251,000.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Comissão Nacional de 
Eleições 510 Boa Governação e Gestão 

Institucional 51058 Promover  esclarescimento sobre os actos eleitorais Significativo 238,150.00

Conselho de Imprensa 439 
Garantir à Liberdade de 
Expressão e Acesso à 
Informação 

43904 Desenvolvimento de Competência Profissional, Técnica e 
Intelectual de Jornalistas Significativo 

94,975.00

Conselho de Imprensa 439 
Garantir à Liberdade de 
Expressão e Acesso à 
Informação 

43910 Desenvolvimento e Supervisão do Cumprimento do Quadro 
Legal Significativo 

43,659.00

Conselho de Imprensa 439 
Garantir à Liberdade de 
Expressão e Acesso à 
Informação 

43912 Fortalecer A Gestão Institucional E O Serviço De Advocacia Da 
Mídia Significativo 

249,674.00
Fundo  COVID-19 805 Saúde 80512 Isolar e tratar os casos de Covid19 Significativo 2,000,000.00

Fundo Infraestrutura 980 Igualdade de Género e Inclusão 
Social. 98038 Desenvolvimento da Área da Juventude Significativo 173,247.00

Fundo Infraestrutura 980 Igualdade de Género e Inclusão 
Social. 98054 Juventude e Desporto Significativo 419,392.00

Hospital Nacional Guido 
Valadares 805 Saúde 80532 Serviços de internamento Significativo 1,025,000.00
Instituto Nacional da 
Administração Pública 510 Boa Governação e Gestão 

Institucional 51050 Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e 
desenvolvimento da administração pública Significativo 212,433.00

Universidade Nacional de 
Timor-Leste 979 Educação e Formação 97907 Assistência Estudantes Significativo 61,000.00
Instituto Nacional de 
Segurança Social A04 Regime Contributivo de 

Repartição A0401 Regime transitório de segurança social Significativo 6,818,150.00
Instituto Nacional de 
Segurança Social A04 Regime Contributivo de 

Repartição A0402 Regime geral de segurança social Significativo 3,847,349.00
Instituto Nacional de 
Segurança Social A05 Regime Não Contributivo A0501 Proteção Social de Cidadania Significativo 57,650,000.00
Instituto Nacional de 
Segurança Social A06 Administração da Segurança 

Social A0601 Coordenação, gestão e funcionamento do INSS Significativo 2,429,883.00
Instituto Nacional de 
Segurança Social A06 Administração da Segurança 

Social A0603 Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social Significativo 685,549.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 28 Desenvolvimento Rural e 

Urbano 2801 Promover e estabelecer cooperativas Significativo 3,830.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 366 Segurança Nacional 36624 Gestão de riscos de desastres Significativo 42,650.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 510 Boa Governação e Gestão 

Institucional 51050 Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e 
desenvolvimento da administração pública Significativo 56,650.00

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 Aumento sustentável na produção de plantas industriais. Significativo 49,750.00



 
 

Entidade 
Código-

Prog Programa 
Código-
Subprog Subprograma 

Marcador de 
género 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola. Significativo 28,500.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública Significativo 21,580.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 805 Saúde 80532 Serviços de internamento Significativo 17,690.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 979 Educação e Formação 97929 Programa Nacional de Alfabetização Significativo 936.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 979 Educação e Formação 97937 Ação Social Escolar do Ensino Básico Significativo 1,531,920.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98002 Desenvolvimento desportivo da Juventude na RAEOA Significativo 50,000.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98004 Desenvolvimento na area Desporto Significativo 5,000.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98025 Inclusão Social Significativo 980.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98038 Desenvolvimento da Área da Juventude Significativo 5,000.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 980 Igualdade de Género e Inclusão 

Social. 98041 Assistência Social/humanitário Significativo 13,670.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 982 Turismo 98206 Desenvolvimento do turismo de base comunitário Significativo   

9,854.00
Autoridade RAEOA-
ZEESM 983 Investimento e Diversificação 

Económica 98317 Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho Significativo 3,520.00
Total 306,724,933.00

 

 

  



 
 

II. Distribuição do OGE por Marcador de Orçamento Nutricional 
a) Marcador Intervenções nutricionais específicas (NE) 

 

Entidade 

Cód
-

Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Secretaria de Estado para 
a Igualdade e Inclusão 

980 Igualdade de Género 
e Inclusão Social. 

98032 Planeamento, 
Monitorização , e Avaliação ( 
P,M & A ) 

98032
02 

 Pesquisa sobre igualdade do 
género e Inclusão Social  

NE

  62,574.00 
Ministério da Saúde 805 Saúde 80527  Nutrição 80527

01
Serviços de nutrição NE 

2,873,163.00 
Ministério da Saúde 805 Saúde 80527 Nutrição 80527

02 
Abordagem do Programa 
Integrado de Nutrição na 
Comunidade 

NE

 3,214,233.00 
Ministério da Saúde 805 Saúde 80527  Nutrição new_a

ct1089 
Fortalecimento Serviço Gestão de 
Cadeia Nutrição na Comunidade 

NE 
 2,309,164.00 

Ministério da Saúde 805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública 80528
01 

Saude na Familia NE
 2,963,240.00 

Ministério da Saúde 805 Saúde 80530 Saúde Materna e Infantil 80530
01 

Saúde Materna e Neonatal NE 
 26,700.00 

Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 

979 Educação e 
Formação 

97936 Gestão e acreditação do 
Ensino Básico 

97936
10 

 Monitorização e avaliação da 
implementação da alimentação 
escolar 

NE

 17,900.00 
Ministério da Educação, 
Juventude e Desporto 

979 Educação e 
Formação 

97937 Ação Social Escolar do 
Ensino Básico 

97937
01 

Programa de merenda escolar do 
EB 

NE
 23,850.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 

805 Saúde 80527  Nutrição 80527
01 

Serviços de nutrição NE 
 154,050.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 

805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública 80528
01 

Saude na Familia NE
 500.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 

805 Saúde 80530 Saúde Materna e Infantil 80530
01

Saúde Materna e Neonatal NE 
3,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 

979 Educação e 
Formação 

97937 Ação Social Escolar do 
Ensino Básico 

97937
01 

Programa de merenda escolar do 
EB 

NE
 1,528,800.00 

Total 13,177,174.00

 
  



 
 

b) Marcador Intervenções sensíveis à nutrição (NS) 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Secretaria de 
Estado para a 
Igualdade e 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98006 

A integração dos Compromissos 
de Género e inclução social em  
Programas, Leis e Orçamento da 
estado e comunidade em geral 

9800602 Estratégia Advocacia sobre Igualdade de Género e 
Inclusão Social NS 

69,896.00 
Secretaria de 
Estado para a 
Igualdade e 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98009 

Empoderamento Económico 
das Mulheres e outros 
componentes mais vulneráveis 

9800901
Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres, 
portadores/as de Deficiência, Comunidade LGBTQI no 
Desenvolvimento de suas Habilidades Económicas 

NS 

376,913.00 
Secretaria de 
Estado para a 
Igualdade e 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98031 

Participação das Mulheres na 
Política e no Nível de Tomada 
de Decisão 

9803101

Capacitar Mulheres, Pessoas Portadores/as de 
Deficiência, membros da comunidade LGBTQI para o 
desempenho de funções de natureza política a nível local 
e nacional 

NS 

57,790.00 

Ministério da 
Saúde 805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública 8052803

Fornecimento de um pacote abrangente de serviços 
básicos a diversas unidades de cuidados de saúde 
primários 

NS 
20,209,161.00 

Ministério da 
Saúde 805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública 8052806 Gestão de saúde ambiental NS 65,552.00 
Ministério da 
Saúde 805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública 8052807 Promoção da saúde e educação NS 35,526.00 
Ministério da 
Saúde 805 Saúde 80530 Saúde Materna e Infantil 8053004 Imunização e saúde infantil NS 10,800.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97933 Gestão e acreditação do Ensino 
Secundário 9793302 Atividades extracurriculares do ESG NS 

111,999.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97934 Currículo Nacional de Base do 
Ensino Básico 9793401 Desenvolver os materiais do currículo naçional do EB NS 

351,880.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97936 Gestão e acreditação do Ensino 
Básico 9793602 Atividades extracurriculares do EB NS 

1,955,403.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97936 Gestão e acreditação do Ensino 
Básico 9793607 Plano de saúde escolar NS 

12,800.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97938 Bibliotecas escolares 9793802 Produzir e transmitir programas educacionais em 
suporte audiovisual NS 

160,912.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97939 Política e Currículo Nacional de 
Base da Educação Pré-Escolar 9793901 Producção de contéudos e materiais para o Currículo 

Nacional do Pré-escolar NS 

115,220.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97939 Política e Currículo Nacional de 
Base da Educação Pré-Escolar 9793906 Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e 

documentos oficiais NS 

815,580.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

979 Educação e Formação 97940 Infraestruturas da Educação Pré-
Escolar 9794002

Criar um ambiente atraente para promover a 
aprendizagem através da atratividade do ambiente 
escolar 

NS 

85,880.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98014 Educação Inclusiva e Política de 

Género 9801401 Participar na reunião interministerial e realize M & A do 
NAP-GBV NS 

35,000.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98014 Educação Inclusiva e Política de 

Género 9801402 Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva NS 

50,000.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98014 Educação Inclusiva e Política de 

Género 9801404 Desenvolver um programa sobre direitos reprodutivos e 
sexuais no ensino secundário NS 

50,000.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98014 Educação Inclusiva e Política de 

Género 
new_act

1119 Monitorização e avaliação dos programas de MEJD NS 

41,309.00 
Ministério da 
Educação, 
Juventude e 
Desporto 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98015 Educação Básica Inclusiva e 

Política de Género 9801501 Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva NS 

100,000.00 
Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98007 Proteção de crianças em risco e 

perigo 9800702 Implementar política bem-estar social para crianças e 
família NS 

68,400.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98012 

Proteção e promoção dos 
direitos das pessoas com 
deficiência 

9801201 Promovera os direitos das pessoas portadora da 
dificiencia intelectual NS 

9,810.00 
Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98012 

Proteção e promoção dos 
direitos das pessoas com 
deficiência 

9801202 Monitorização da implementação do PAN para pessoas 
com deficiência NS 

8,040.00 
Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98040 Bolsa da Mãe 9804001 Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional) NS 

5,346,900.00 
Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98040 Bolsa da Mãe 9804002 Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE NS 

133,505.00 
Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98040 Bolsa da Mãe new_act

1373 

Apoiar subsídios de nova geração para Mulheres 
Grávidas, crianças com menos de 3 anos e crianças 
deficientes 

NS 

13,780,486.00 
Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98041 Assistência Social/humanitário 9804101 Ajuda humanitária (imediata e atempada) NS 

887,284.00 
Ministério da 
Solidariedade 
Social e da 
Inclusão 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98041 Assistência Social/humanitário 9804102 Apoio de emergência para comunidade afetada de 

desastre NS 

50,000.00 

Ministério das 
Obras 
Públicas 

798 Água e Saneamento 79810 

Desenvolvimento e Manutenção 
de Sistemas de Abastecimento 
de Água em Áreas Rurais e 
Urbanas 

7981002 Abastecimento de água potável e saneamento e 
drainagem NS 

18,000,000.00 
Ministério das 
Obras 
Públicas 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98013 Proteção, Solidariedade Social e 

Inclusão 
new_act

1148 

Capacitar e disseminar para os técnicos infraestruturas 
do Ministério das Obras Públicas sobre acesso para as 
deficiências 

NS 
15,000.00 

Ministério das 
Obras 
Públicas 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse 9803010

Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura 
rurais que têm apoio financiamento do Governo para 
atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas 
áreas rurais. 

NS 

10,000.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Ministério das 
Obras 
Públicas 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse 9803011

Asegurar 85% nas aldeias rurais para ter acesso do 
sistema de água potável, e apoiar a participação das 
mulheres no comité de gestão para água 

NS 
5,000.00 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 

982 Turismo 98206 Desenvolvimento do turismo de 
base comunitário 9820602 Apoiar o desenvolvimento do turismo de base 

comunitária NS 

256,923.00 
Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 

982 Turismo 98209 Política de desenvolvimento  
turismo TL 9820901 Desenvolvimento Politica no setor Turismo NS 

151,246.00 
Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 

983 
Investimento e 
Diversificação 
Económica 

98309 Apoio ao Desenvolvimento das 
industrias nacionais 9830905 Promoção de produtos industriais para o mercado 

interno NS 

125,000.00 
Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 

983 
Investimento e 
Diversificação 
Económica 

98312 
Regulamentação, Controlo, 
Inspeção e Monitorização das 
atividades económicas 

9831202 Certificação e licenciamento comercial NS 

126,165.00 
Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 

983 
Investimento e 
Diversificação 
Económica 

98313 Desenvolvimento Políticas 
Económicas e do Comércio 9831302 Elaboração Politica Nacional do Comércio NS 

36,800.00 
Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 

983 
Investimento e 
Diversificação 
Económica 

98314 Desenvolver e promover 
actividades comerciais 9831408 Promoção Cadeia de valor para a exportação NS 

132,512.00 
Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 

797 Agricultura 79713 Aumento sustentável na 
produção de plantas industriais. 7971312 Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas 

irrigadas potenciais NS 
2,132,735.00 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 

797 Agricultura 79717 Investigação Agrícolas 7971708 Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata 
doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais NS 

151,760.00 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 

797 Agricultura 79720 
Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 

7972012

Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de 
água doce e a produção de água salobra e marinha 
(Promover o consumo de peixe para melhoramento da 
dieta alimentar): 

NS 

284,700.00 
Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 

797 Agricultura 79721 Implementação da Política de 
Segurança Alimentar 7972103 Instituir um Sistema de Informação Nacional e de Alerta 

Antecipada na área da segurança alimentar NS 
17,500.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 

797 Agricultura 79721 Implementação da Política de 
Segurança Alimentar 7972104 Implementação do programa integrado sobre segurança 

alimentar e fome zero NS 
18,925.00 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 

797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 
recursos naturais 7972732

Pesquisa nascente, estabelecer demarcação e mensuração 
das áreas potenciais de desenvolvimento plantações 
comerciais e sândalo (Santalum album) 

NS 
32,810.00 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 

797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 
recursos naturais 7972733 Conservação água e solo através de estabelecimento 

mini barragem, posso de infiltração e lagoa artificial NS 
7,000.00 

Agência de 
Desenvolvime
nto Nacional 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98030 Declaração de Maubisse 9803010

Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura 
rurais que têm apoio financiamento do Governo para 
atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas 
áreas rurais. 

NS 

15,000.00 
Autoridade 
Nacional de 
Água e 
Saneamento 

798 Água e Saneamento 79808 Gestão de Recursos Hídricos 7980801
Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos 
recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e 
hidrogeologia. 

NS 

377,679.00 
Autoridade 
Nacional de 
Água e 
Saneamento 

798 Água e Saneamento 79808 Gestão de Recursos Hídricos 7980803 Conservar a água na bacia hidrográfica e proteger as 
fontes de água. NS 

91,281.00 
Autoridade 
Nacional de 
Água e 
Saneamento 

798 Água e Saneamento 79808 Gestão de Recursos Hídricos 7980804 Socializar e sensibilizar o público relativamente à 
utilização do sistema de abastecimento de água. NS 

7,000.00 
Autoridade 
Nacional de 
Água e 
Saneamento 

798 Água e Saneamento 79808 Gestão de Recursos Hídricos 7980805 Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor 
público de água NS 

8,568.00 
Autoridade 
Nacional de 
Água e 
Saneamento 

798 Água e Saneamento 79808 Gestão de Recursos Hídricos 7980808 Desenvolver e implementar quadro legal para os 
recursos hídricos NS 

73,637.00 
Autoridade 
Nacional de 
Água e 
Saneamento 

798 Água e Saneamento 79808 Gestão de Recursos Hídricos 7980809 Priorizar e desenvolver um programa de monitorização 
de recursos hídricos e proteção de fontes de água NS 

45,620.00 
Autoridade 
Nacional de 798 Água e Saneamento 79811 Gestão de Saneamento 7981103 Socializar e sensibilizar o público relativamente à 

utilização do sistema de saneamento. NS 20,385.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Água e 
Saneamento 
Autoridade 
Nacional de 
Água e 
Saneamento 

798 Água e Saneamento 79811 Gestão de Saneamento 7981104 Efetuar levantamentos, pesquisas e análises de dados a 
respeito do saneamento. NS 

123,045.00 
Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

797 Agricultura 79713 Aumento sustentável na 
produção de plantas industriais. 7971312 Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas 

irrigadas potenciais NS 
1,000.00 

Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

797 Agricultura 79717 Investigação Agrícolas 7971708 Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata 
doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais NS 

1,000.00 

Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

797 Agricultura 79720 
Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 

7972012

Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de 
água doce e a produção de água salobra e marinha 
(Promover o consumo de peixe para melhoramento da 
dieta alimentar): 

NS 

5,000.00 
Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública 8052806 Gestão de saúde ambiental NS 
9,000.00 

Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

805 Saúde 80528 Gestão de Saúde Pública 8052807 Promoção da saúde e educação NS 
1,040.00 

Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

805 Saúde 80530 Saúde Materna e Infantil 8053004 Imunização e saúde infantil NS 
1,000.00 

Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

979 Educação e Formação 97933 Gestão e acreditação do Ensino 
Secundário 9793302 Atividades extracurriculares do ESG NS 

1,300.00 
Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

979 Educação e Formação 97936 Gestão e acreditação do Ensino 
Básico 9793602 Atividades extracurriculares do EB NS 

5,000.00 
Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

979 Educação e Formação 97940 Infraestruturas da Educação Pré-
Escolar 9794002

Criar um ambiente atraente para promover a 
aprendizagem através da atratividade do ambiente 
escolar 

NS 
5,000.00 

Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98012 

Proteção e promoção dos
direitos das pessoas com 
deficiência 

9801201 Promovera os direitos das pessoas portadora da 
dificiencia intelectual NS 

3,500.00 
Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98040 Bolsa da Mãe 9804001 Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional) NS 

18,960.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód-
Subpro

g Subprograma 
Cod-
Act Actividade 

Cod-
Mar. 
Nut 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

980 Igualdade de Género e 
Inclusão Social. 98041 Assistência Social/humanitário 9804101 Ajuda humanitária (imediata e atempada) NS 

10,000.00 
Autoridade 
RAEOA-
ZEESM 

982 Turismo 98206 Desenvolvimento do turismo de 
base comunitário 9820602 Apoiar o desenvolvimento do turismo de base 

comunitária NS 
9,854.00 

Total 67,333,991.00 
 

III. Distribuição do OGE por Marcador de Orçamento Climático  
Marcador Altamente Relevante (H) e Marcador Relevante Médio (M) 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98102 Educação ambiental new_act1025 Educação Ambiental e Laboratório H 
194,800.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98103 Conservação da 
Biodiversidade 9810302 Promover um modelo de uso sustentaveis dos 

recursos de biodiversidade / mercado carbono H 
590,000.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98103 Conservação da 
Biodiversidade new_act1041 Proteção, Conservação e Recuperaçào Recurso 

Biodiversidade H 
210,000.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98104 Alteração climática e Ozôno 9810401 
Continua implementar o programa de 
Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI) 
no nível de sucos 

H 
50,000.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98104 Alteração climática e Ozôno 9810402 aumentar resiliência alteração climática através 
ação adaptação e mitigação H 

165,000.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98104 Alteração climática e Ozôno 9810403 Controlo de Hydro CloroflouroCarbono 
(HCFC) e HydroFlouroCarbono (HFC) H 

5,000.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98105 
Mobilização de Recursos e 
Investimentos para o Mercado 
Carbono 

9810501 Capitalização fundo climática verde H 
270,056.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98105 
Mobilização de Recursos e 
Investimentos para o Mercado 
Carbono 

9810502 Implementação do mercado carbono H 
25,000.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98106 
Fortalecimento 
transversalidade ambiental em 
outros setores 

9810601 Emissão da Licença Ambiental H 
238,000.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98107 Controlo de Polução 9810701 Controlo de polução (Hidrosférica, litosférica e 
atmosférica) H 

100,500.00 

Secretaria de Estado do 
Ambiente 981 

Protecção e 
Conservação do 
Ambiente 

98107 Controlo de Polução 9810702 Centro de tratamento de óleo residual H 
160,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias 260305 Construir, reabilitar as estradas e pontes rurais  
(R4D) H 8,805,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias 260307 Manter e conservar as condições das estradas 
nacionais. H 5,419,125.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias 260308 Manter e conservar as condições das estradas 
municipais. H 742,082.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias 260309 Manter e conservar as condições das estradas 
nas zonas urbanas H 2,597,706.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias 260310 Manter e conservar as  pontes e estradas rurais 
(R4D) H 8,192,626.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias 260311 Manter e conservar as  condições das  pontes 
nacionais e municipais H 875,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias 260312 Recuperar as condições das estradas e pontes 
(resposta de emergência) H 7,604,624.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias new_act1106 Construir, reabilitar e controlo cheias em todo 
teritorio H 500,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias new_act1107 Manter e conservar as condições das controlo 
de cheias em todo teritorio H 800,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 Infraestruturas de estradas, 

pontes e controlo de cheias new_act1550 Construir e reabilitar estradas urbanas H 900,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2607 

Investir em Planeamento, 
Atualização, Manutenção e 
Regulamentação da Rede 
Rodoviária 

260701 Capacitar de Desenvolver Institucional M 

200,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2607 

Investir em Planeamento, 
Atualização, Manutenção e 
Regulamentação da Rede 
Rodoviária 

260703 Planear, pesquisar e desenhar as estradas, 
pontes e controlo de cheias M 

1,340,000.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2607 

Investir em Planeamento, 
Atualização, Manutenção e 
Regulamentação da Rede 
Rodoviária 

260704 Gerir a base de dados de estradas, pontes e 
controlo de cheias M 

40,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2607 

Investir em Planeamento, 
Atualização, Manutenção e 
Regulamentação da Rede 
Rodoviária 

260705 Controlar a qualidade para obras M 

1,665,095.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2615 

Desenvolver e apoiar normas 
técnicas e testes para a 
contrução e engenharia civil 

261503 Examinar materiais e construção M 
75,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2615 

Desenvolver e apoiar normas 
técnicas e testes para a 
contrução e engenharia civil 

261504 Inspecionar materiais e construção M 
52,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2615 

Desenvolver e apoiar normas 
técnicas e testes para a 
contrução e engenharia civil 

261505 Investigar científica sobre materiais de 
construção M 

40,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2615 

Desenvolver e apoiar normas 
técnicas e testes para a 
contrução e engenharia civil 

new_act1159 
Levantamento e pesquisa de dados sobre 
elaboração lei e regulamentos e estandarização 
sobre pesquisa e material de costrução 

M 
15,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 26 Estradas e Pontes 2616 

Controle de qualidade da 
construção civil e obras 
públicas 

261602 Manter equipamentos de laboratório M 
608,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2807 Estabelecer e aplicar controles 
de construção 280702 Avaliar, fiscalizar e supervisionar as atividades 

de implementação obras de construção. M 1,132,500.00 

Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2807 Estabelecer e aplicar controles 
de construção 280704 

Controlar, aprovar e emiter permissão da 
implementação das obras de construções do 
setor de edificações privadas 

M 
7,000.00 

Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2807 Estabelecer e aplicar controles 
de construção new_act1554 

Coordenar e planear as atividades de 
construções do sector de edificações públicas 
no setor de edificações privadas. 

M 
34,500.00 

Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2808 Desenvolver a Política do 
Planeamento Urbano 280801 Criar e melhorar jardim e o espaço verde em 

território de Timor-leste H 1,024,719.00 
Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2808 Desenvolver a Política do 
Planeamento Urbano new_act1123 Estudo para as zonas identificadas sobre causas 

urbanas H 220,000.00 
Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2808 Desenvolver a Política do 
Planeamento Urbano new_act1124 Operar e manter jardim e o espaço verde 

construida pela Direcao Urbanismo H 5,000.00 
Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2808 Desenvolver a Política do 
Planeamento Urbano new_act1125 Implementar o resultado de estudo sobre  

zonas identificadas causas urbanas H 10,000.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2809 Melhorar a habitação Nacional 280901 
Estudo e análise de pesquisa e consultação 
pública baseado na  revitalização da cidade de 
Díli 

M 
1,163,527.00 

Ministério das Obras 
Públicas 28 Desenvolvimento 

Rural e Urbano 2809 Melhorar a habitação Nacional new_act1126 Reformular  o esboço lei da habitação H 14,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971312 Estabelecimento de agricultura integrada nas 
áreas irrigadas potenciais H 

2,132,735.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais.

7971313 
Desenvolver e melhorar as culturas de 
horticultura comunitária. Implementar a 
atividade de cintura de horticultura

M 
201,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971314 Subsídios aos agricultores para arroz, milho e 
hortícolas M 

942,500.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971315 
Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares 
e promover boas práticas agrícolas para o arroz 
e milho 

M 
257,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971318 
Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a 
produção das plantações de café e de plantas 
anuais 

M 
1,186,249.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971319 Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a 
produção das plantações de plantas anuais M 

87,017.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais.

7971320 Operacionalizar os centros de viveiros de 
plantas industriais M 

45,410.00 
Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79714 Aumento sustentável da 

produção animal 7971420 Estabelecimento de pastagem comunal e 
melhoramento de pastagem nativa M 48,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79715 Desenvolvimento das 

Infraestruturas 7971570 Estabelecimento de Infraestruturas de pescas, 
inclui porto de pesca H 3,530,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79715 Desenvolvimento das 

Infraestruturas 7971573 Desenvolver as infraestruturas de aquacultura e 
operacionalizar os centros de viveiros de peixe M 67,040.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79715 Desenvolvimento das 

Infraestruturas 7971575 

Manutenção e operação dos seguintes 
esquemas de irrigação : Maliana I, Maliana II, 
Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, 
Oebaba, Raibere, Laclo, Buluto,  Bebui, Saketo, 
Belia, Kumoli, Waibati e Larisula 

M 

520,576.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79717 Investigação Agrícolas 7971708 

Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, 
milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo 
e outras culturas locais 

H 
151,760.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971907 Fortalecimento Institucional. M 6,740.00 
Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971908 Capacitação aos pessoal de extensão agrícola M 19,020.00 
Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971909 Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e 
Associações de Grupos de Agricultores (AGA). M 24,850.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971910 Desenvolvimento metodologia de Estensão 
Agrícola. M 92,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971911 Melloramento da gestão e funções de Estensão 
Agrícola. M 294,180.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971912 Desenvolver e produzir as informações 
técnicas agrícolas. M 61,122.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 

7972012 

Desenvolver a produção de Tilápia, criação de 
peixe de água doce e a produção de água 
salobra e marinha (Promover o consumo de 
peixe para melhoramento da dieta alimentar): 

M 

284,700.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 

7972015 Apoiar e modernizar a pesca artisanal. M 
64,915.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 

7972017 Desenvolvimento integrado das áreas costeiras 
e do mar M 

9,695.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79721 Implementação da Política de 

Segurança Alimentar 7972103 
Instituir um Sistema de Informação Nacional e 
de Alerta Antecipada na área da segurança 
alimentar 

H 
17,500.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79721 Implementação da Política de 

Segurança Alimentar 7972104 Implementação do programa integrado sobre 
segurança alimentar e fome zero H 18,925.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79722 

Abastecimento Sustentável de 
Água à Agricultura e Melhor 
Eficiência no Uso da Água. 

7972206 Implementação dos serviços de normalização e 
proteção nas facilidades agrícolas. M 

9,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79722 

Abastecimento Sustentável de 
Água à Agricultura e Melhor 
Eficiência no Uso da Água. 

7972207 
Atendimento aos serviços de emergencia nos 
munícipios e fornecimento das facilidades para 
transportar veiculos pesados (tronton). 

M 
1,617,299.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79725 Quarentena e normas de 

segurança 7972503 

Melhorar a implementação dos procedimentos 
Padronizados do Plano Operacional da 
Quarentena, em apoio às Medidas de Controlo 
Sanitário e Fitossanitário, aplicáveis, 
nomeadamente, a produtos agrícolas 
importados e exportados. 

M 

10,000.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79725 Quarentena e normas de 

segurança 7972504 Controlar os serviços de inspeção dos produtos 
agrícolas M 138,598.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972718 Desenvolver a paisagem e manter o Jardim 
Botânico H 25,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972719 
Estabelecimento de linhas de perímetro 
provisórias e permanentes dos limites de áreas 
protegidas 

M 
135,319.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972720 
Establishment of landscapes and Dezenvolver 
INFRA-structure of eco-tourism in PNNKS, 
Botanico Garden and Arboretum. 

M 
82,600.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972721 Gerir e proteger as florestas H 878,832.00 
Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972723 Desenvolver um sistema de agro-floresta H 19,290.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972724 
Operacionalizar os centro viveiros permanentes 
Maubara, viveiros permanente viveiros 
comunitários das florestas e viveiros ai-parapa 

H 
117,500.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972725 

Conservar a utilização de forma sustentável dos 
oceanos, mares e os recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.e proteger os 
recursos aquáticos 

H 

12,060.00 
Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972726 Controlar a movimentação das embarcações de 
pescas M 68,325.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972729 Promover o investimento no setor de floresta, 
tais como plantações nativos e bambo. M 7,500.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972730 Reflorestação e reabilitação das áreas 
degradadas. H 23,150.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972731 

Promover a expansão de programas de Gestão 
de Recursos Naturais com Base Comunitária, 
mantendo e reforçando a participação das 
comunidades no desenvolvimento de setor 
florestal. 

H 

124,600.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972733 
Conservação água e solo através de 
estabelecimento mini barragem, posso de 
infiltração e lagoa artificial

H 
7,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79728 Desenvolvimento das 

Infraestruturas 7972808 

Promover o investimento no setor de floresta, 
tais como sândalo (Santalum album).er e 
demarcar as plantações industriais (sândalo, 
teca, mahagoni, saria, bambo, etc.) 

M 

157,412.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79728 Desenvolvimento das 

Infraestruturas 7972810 

Promover o investimento no setor de floresta, 
tais como plantações comerciais: saria (Toona 
sureni), teca (Tectona grandis) e mahoni 
(Swietenia sp) e pau rosa (Pterocarpus indicus) 

M 

25,080.00 
Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79728 Desenvolvimento das 

Infraestruturas 7972811 Construção de um novo edificio e portão de 
entrada no PNNKS. M 100,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971312 Estabelecimento de agricultura integrada nas 
áreas irrigadas potenciais H 

1,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971313 
Desenvolver e melhorar as culturas de 
horticultura comunitária. Implementar a 
atividade de cintura de horticultura 

M 
1,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971314 Subsídios aos agricultores para arroz, milho e 
hortícolas M 

10,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971315 
Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares 
e promover boas práticas agrícolas para o arroz 
e milho 

M 
17,500.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 

7971320 Operacionalizar os centros de viveiros de 
plantas industriais M 

15,000.00 
Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79714 Aumento sustentável da 

produção animal 7971420 Estabelecimento de pastagem comunal e 
melhoramento de pastagem nativa M 1,500.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79717 Investigação Agrícolas 7971708 

Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, 
milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo 
e outras culturas locais

H 
1,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971908 Capacitação aos pessoal de extensão agrícola M 4,000.00 
Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971909 Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e 
Associações de Grupos de Agricultores (AGA). M 7,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971910 Desenvolvimento metodologia de Estensão 
Agrícola. M 12,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971911 Melloramento da gestão e funções de Estensão 
Agrícola. M 1,500.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79719 Revitalização dos Serviços de 

Extensão Agrícola. 7971912 Desenvolver e produzir as informações 
técnicas agrícolas. M 4,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 

7972012 

Desenvolver a produção de Tilápia, criação de 
peixe de água doce e a produção de água 
salobra e marinha (Promover o consumo de 
peixe para melhoramento da dieta alimentar): 

M 

5,000.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog 

Programa 
Cód- 

Subprog
Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-
Mar. 
Clim 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 

7972015 Apoiar e modernizar a pesca artisanal. M 
10,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972719 
Estabelecimento de linhas de perímetro 
provisórias e permanentes dos limites de áreas 
protegidas 

M 
12,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972721 Gerir e proteger as florestas H 5,000.00 
Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972723 Desenvolver um sistema de agro-floresta H 4,000.00 
Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79727 Conservação e gestão de 

recursos naturais 7972730 Reflorestação e reabilitação das áreas 
degradadas. H 1,250.00 

Total 59,825,109.00 
 

 

IV. Distribuição do OGE por Marcador de Cadeia de Valor 
a) Marcador Produção (P) 

 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subpro

g Subprograma
Cod-
Act Atividade

Cod-
Mar. 

Cadeia 
de Valor

Orçamento 
(USD)

Secretaria de Estado de 
Cooperativas 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2801 

Promover e estabelecer 
cooperativas 280106 

Desenvolver a capacidade dos recursos 
humanos das cooperativas  Produção 

  
297,460.00 

Secretaria de Estado de 
Cooperativas 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2801

Promover e estabelecer 
cooperativas 280108 Apoio a cooperativas produção integrada Produção

  
835,600.00 

Secretaria de Estado de 
Cooperativas 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2801 

Promover e estabelecer 
cooperativas 280115 

Reforcar e Consolidar Juventude na area 
cooperativas  Produção 

  
431,280.00 

Ministério das Obras 
Públicas 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2808 

Desenvolver a Política do 
Planeamento Urbano 280801 

Criar e melhorar jardim e o espaço verde em 
território de Timor-leste Produção 

  
1,024,719.00 

Ministério do Turismo, 
Comércio e Indústria 982 Turismo 98206 

Desenvolvimento do turismo 
de base comunitário 9820602 

Apoiar o desenvolvimento do turismo de base 
comunitária Produção 

  
256,923.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subpro

g Subprograma
Cod-
Act Atividade

Cod-
Mar. 

Cadeia 
de Valor

Orçamento 
(USD)

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971312 

Estabelecimento de agricultura integrada nas 
áreas irrigadas potenciais Produção 

  
2,132,735.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971313 

Desenvolver e melhorar as culturas de 
horticultura comunitária. Implementar a 
atividade de cintura de horticultura Produção 

  
201,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971314 

Subsídios aos agricultores para arroz, milho e 
hortícolas Produção 

  
942,500.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971315 

Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e 
promover boas práticas agrícolas para o arroz e 
milho Produção 

  
257,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971318 

Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a 
produção das plantações de café e de plantas 
anuais Produção 

  
1,186,249.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971319 

Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a 
produção das plantações de plantas anuais Produção 

  
87,017.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971320 

Operacionalizar os centros de viveiros de 
plantas industriais Produção 

  
45,410.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79714 

Aumento sustentável da 
produção animal 7971420 

Estabelecimento de pastagem comunal e 
melhoramento de pastagem nativa Produção 

  
48,000.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79714 

Aumento sustentável da 
produção animal 7971421 Uso e conservação dos resíduos agrícolas Produção 

  
10,500.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79714 

Aumento sustentável da 
produção animal 7971423 

Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, 
vacas e galinhas locais e aquisições de raças 
melhoradas de vacas. Produção 

  
154,601.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79714 

Aumento sustentável da 
produção animal 7971425 

Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, 
suínos, cabras, galinhas, etc.) Produção 

  
269,502.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79715 

Desenvolvimento das 
Infraestruturas 7971573 

Desenvolver as infraestruturas de aquacultura e 
operacionalizar os centros de viveiros de peixe Produção 

  
67,040.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79715

Desenvolvimento das 
Infraestruturas 7971575

Manutenção e operação dos seguintes esquemas 
de irrigação : Maliana I, Maliana II, Mautalo, 
Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, 
Raibere, Laclo, Buluto,  Bebui, Saketo, Belia, 
Kumoli, Waibati e Larisula Produção

  
520,576.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subpro

g Subprograma
Cod-
Act Atividade

Cod-
Mar. 

Cadeia 
de Valor

Orçamento 
(USD)

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 7972012 

Desenvolver a produção de Tilápia, criação de 
peixe de água doce e a produção de água 
salobra e marinha (Promover o consumo de 
peixe para melhoramento da dieta alimentar): Produção 

  
284,700.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79720

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 7972015 Apoiar e modernizar a pesca artisanal. Produção

  
64,915.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79728 

Desenvolvimento das 
Infraestruturas 7972808 

Promover o investimento no setor de floresta, 
tais como sândalo (Santalum album).er e 
demarcar as plantações industriais (sândalo, 
teca, mahagoni, saria, bambo, etc.) Produção 

  
157,412.00 

Ministério da 
Agricultura e Pescas 797 Agricultura 79728 

Desenvolvimento das 
Infraestruturas 7972810 

Promover o investimento no setor de floresta, 
tais como plantações comerciais: saria (Toona 
sureni), teca (Tectona grandis) e mahoni 
(Swietenia sp) e pau rosa (Pterocarpus indicus) Produção 

  
25,080.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
351,870.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281008 

Construção e reabilitação dos jardins em 
municipio Produção 

  
6,210.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 392 

Acesso à 
Justiça 39217 Registos e Notariado 3921703 

Construção, conservação, reparação e 
apetrechamento dos edificios de conservatória e 
notariado Produção 

  
26,989.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970401 

Promoção e instalação de centros de produção 
pecuária Produção 

  
600.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970403 Vacinação animal Produção 

  
4,380.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 797 Agricultura 79705 Florestas 7970501 

Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação 
nos terrenos do estodao e privados. Produção 

  
400.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601 

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção 

  
10,252.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
505,269.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
660.00 

Autoridade Municipal 
de Baucau 798 

Água e 
Saneamento 79805 

Abastecimento de Água 
Potável 7980501 

Construção, convservação e reparação de 
sistemas de abastecimento de água potável Produção 

  
71,308.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subpro

g Subprograma
Cod-
Act Atividade

Cod-
Mar. 

Cadeia 
de Valor

Orçamento 
(USD)

Autoridade Municipal 
de Bobonaro 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
192,247.00 

Autoridade Municipal 
de Bobonaro 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970403 Vacinação animal Produção 

  
2,000.00 

Autoridade Municipal 
de Bobonaro 797 Agricultura 79705 Florestas 7970501 

Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação 
nos terrenos do estodao e privados. Produção 

  
10,000.00 

Autoridade Municipal 
de Bobonaro 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção

  
20,000.00 

Autoridade Municipal 
de Bobonaro 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
462,069.00 

Autoridade Municipal 
de Bobonaro 798 

Água e 
Saneamento 79805 

Abastecimento de Água 
Potável 7980501 

Construção, convservação e reparação de 
sistemas de abastecimento de água potável Produção 

  
10,000.00 

Autoridade Municipal 
de Bobonaro 979 

Educação e 
Formação 97905 Infra-estruturas Escolares 9790502 

Conservação e reparação dos estabelecimentos 
escolares e residências do corpo docente Produção 

  
16,880.00 

Autoridade Municipal 
de Dili 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
464,242.00 

Autoridade Municipal 
de Dili 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970401 

Promoção e instalação de centros de produção 
pecuária Produção 

  
8,963.00 

Autoridade Municipal 
de Dili 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970403 Vacinação animal Produção 

  
12,475.00 

Autoridade Municipal 
de Dili 797 Agricultura 79705 Florestas 7970501 

Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação 
nos terrenos do estodao e privados. Produção 

  
18,720.00 

Autoridade Municipal 
de Dili 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601 

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção 

  
580.00 

Autoridade Municipal 
de Dili 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
19,990.00 

Autoridade Municipal 
de Ermera 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281002 

Construção e reabilitação das sedes de sucos e 
dos edeficios de postos administrativos Produção 

  
242,622.00 

Autoridade Municipal 
de Ermera 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
28,608.00 

Autoridade Municipal 
de Ermera 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
243,671.00 

Administração 
Municipal de Aileu 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
360,000.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subpro

g Subprograma
Cod-
Act Atividade

Cod-
Mar. 

Cadeia 
de Valor

Orçamento 
(USD)

Administração 
Municipal de Aileu 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281008 

Construção e reabilitação dos jardins em 
municipio Produção 

  
500,000.00 

Administração 
Municipal de Aileu 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
229,668.00 

Administração 
Municipal de Ainaro 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281002 

Construção e reabilitação das sedes de sucos e 
dos edeficios de postos administrativos Produção 

  
63,752.00 

Administração 
Municipal de Ainaro 797 Agricultura 79705 Florestas 7970501 

Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação 
nos terrenos do estodao e privados. Produção 

  
45,000.00 

Administração 
Municipal de Ainaro 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601 

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção 

  
251,095.00 

Administração 
Municipal de Ainaro 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
25,500.00 

Administração 
Municipal de Ainaro 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
4,000.00 

Administração 
Municipal de Ainaro 798 

Água e 
Saneamento 79805 

Abastecimento de Água 
Potável 7980501 

Construção, convservação e reparação de 
sistemas de abastecimento de água potável Produção 

  
60,645.00 

Administração 
Municipal de Ainaro 979 

Educação e 
Formação 97905 Infra-estruturas Escolares 9790502 

Conservação e reparação dos estabelecimentos 
escolares e residências do corpo docente Produção 

  
92,400.00 

Administração 
Municipal de Ataúro 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970403 Vacinação animal Produção 

  
5,000.00 

Administração 
Municipal de Ataúro 797 Agricultura 79705 Florestas 7970501 

Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação 
nos terrenos do estodao e privados. Produção 

  
8,000.00 

Administração 
Municipal de Ataúro 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
5,000.00 

Administração 
Municipal de Ataúro 798 

Água e 
Saneamento 79805 

Abastecimento de Água 
Potável 7980501 

Construção, convservação e reparação de 
sistemas de abastecimento de água potável Produção 

  
10,000.00 

Administração 
Municipal de Ataúro 979 

Educação e 
Formação 97905 Infra-estruturas Escolares 9790502 

Conservação e reparação dos estabelecimentos 
escolares e residências do corpo docente Produção 

  
135,000.00 

Administração 
Municipal de Covalima 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970401

Promoção e instalação de centros de produção 
pecuária Produção

  
18,968.00 

Administração 
Municipal de Covalima 797 Agricultura 79705 Florestas 7970501 

Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação 
nos terrenos do estodao e privados. Produção 

  
43,150.00 

Administração 
Municipal de Covalima 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601 

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção 

  
15,184.00 

Administração 
Municipal de Covalima 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
161,157.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subpro

g Subprograma
Cod-
Act Atividade

Cod-
Mar. 

Cadeia 
de Valor
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Administração 
Municipal de Covalima 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
600.00 

Administração 
Municipal de Lautém 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
195,000.00 

Administração 
Municipal de Lautém 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970403 Vacinação animal Produção 

 
4,860.00 

Administração 
Municipal de Lautém 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção

  
493,823.00 

Administração 
Municipal de Lautém 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
800.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
206,490.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 392 

Acesso à 
Justiça 39217 Registos e Notariado 3921703 

Construção, conservação, reparação e 
apetrechamento dos edificios de conservatória e 
notariado Produção 

  
30,364.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970401 

Promoção e instalação de centros de produção 
pecuária Produção 

  
500.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970403 Vacinação animal Produção 

  
5,000.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601 

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção 

  
245,867.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
250.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
7,000.00 

Administração 
Municipal de Liquiçá 798 

Água e 
Saneamento 79804 Saneamento 7980401 

Construção, conservação e reparação  de 
sistemas de drenagem de àguas residuais nos 
aglomerados populacionais,  de balneários 
públicos e das facilidades de deposição e 
tratamento final dos residuos sólidos urbanos Produção 

  
39,131.00 

Administração 
Municipal de Manatuto 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
483,874.00 

Administração 
Municipal de Manatuto 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601 

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção 

  
11,700.00 

Administração 
Municipal de Manatuto 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
430,272.00 
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Cód-
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Cód- 
Subpro
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Act Atividade

Cod-
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Administração 
Municipal de Manufahi 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
477,404.00 

Administração 
Municipal de Manufahi 798 

Água e 
Saneamento 79805 

Abastecimento de Água 
Potável 7980501 

Construção, convservação e reparação de 
sistemas de abastecimento de água potável Produção 

  
109,788.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281002 

Construção e reabilitação das sedes de sucos e 
dos edeficios de postos administrativos Produção 

  
247,213.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281003 

Construção e reabilitação os muros de retenção 
nos municipios Produção 

  
51,267.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281007 

Construção e reabilitação dos edifícios de 
publicos em municipio Produção 

  
743,440.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281008

Construção e reabilitação dos jardins em 
municipio Produção

  
27,290.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970401 

Promoção e instalação de centros de produção 
pecuária Produção 

  
3,400.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 797 Agricultura 79704 Pecuária 7970403 Vacinação animal Produção 

  
4,940.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 797 Agricultura 79705 Florestas 7970501 

Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação 
nos terrenos do estodao e privados. Produção 

  
1,000.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970601 

Aproveitamento dos recursos hidricos para fins 
agricolas Produção 

  
381,089.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970603 

Coordenação das atividades de extensão e 
mecanização agricola Produção 

  
20,000.00 

Administração 
Municipal de Viqueque 797 Agricultura 79706 Extensão Agricola 7970604 Promoção de iniciativas agroindustriais Produção 

  
6,500.00 

Agência de 
Desenvolvimento 
Nacional 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2810 

Planeamento de 
Desenvolvimento Integrado 
Municipal (PDIM) 281002 

Construção e reabilitação das sedes de sucos e 
dos edeficios de postos administrativos Produção 

  
16,145.00 

Instituto de Pesquisa, 
Desenvolvimento, 
Formação do Bambu 797 Agricultura 79709 

Desenvolvimento da plantação 
de Bambu 7970913 

Inçentivos finançeiros aos agricultores para a 
criação de viveiros e plantação de Bambu Produção 

  
85,000.00 

Instituto de Pesquisa, 
Desenvolvimento, 
Formação do Bambu 797 Agricultura 79709 

Desenvolvimento da plantação 
de Bambu 7970914 Preparação e plantação de sementes de Bambu Produção 

  
14,074.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subpro

g Subprograma
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Instituto de Pesquisa, 
Desenvolvimento, 
Formação do Bambu 797 Agricultura 79709 

Desenvolvimento da plantação 
de Bambu 7970915 

Capacitação e formação de recursos humanos 
(tecnicos e agricultores) Produção 

  
6,361.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2801 

Promover e estabelecer 
cooperativas 280106 

Desenvolver a capacidade dos recursos 
humanos das cooperativas  Produção 

  
825.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 28 

Desenvolvim
ento Rural e 
Urbano 2801 

Promover e estabelecer 
cooperativas 280108 Apoio a cooperativas produção integrada Produção 

  
1,090.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971312 

Estabelecimento de agricultura integrada nas 
áreas irrigadas potenciais Produção 

  
1,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971313 

Desenvolver e melhorar as culturas de 
horticultura comunitária. Implementar a 
atividade de cintura de horticultura Produção 

  
1,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971314 

Subsídios aos agricultores para arroz, milho e 
hortícolas Produção 

  
10,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971315 

Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e 
promover boas práticas agrícolas para o arroz e 
milho Produção 

  
17,500.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971320 

Operacionalizar os centros de viveiros de 
plantas industriais Produção 

  
15,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79714 

Aumento sustentável da 
produção animal 7971420 

Estabelecimento de pastagem comunal e 
melhoramento de pastagem nativa Produção 

  
1,500.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79714 

Aumento sustentável da 
produção animal 7971425 

Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, 
suínos, cabras, galinhas, etc.) Produção 

  
5,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 7972012 

Desenvolver a produção de Tilápia, criação de 
peixe de água doce e a produção de água 
salobra e marinha (Promover o consumo de 
peixe para melhoramento da dieta alimentar): Produção 

  
5,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79720 

Aumento Sustentável da 
Produção Pesqueira e 
Aquacultura 7972015 Apoiar e modernizar a pesca artisanal. Produção 

  
10,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 982 Turismo 98206

Desenvolvimento do turismo 
de base comunitário 9820602

Apoiar o desenvolvimento do turismo de base 
comunitária Produção

  
9,854.00 

Total 18,492,954.00



 
 

 

 

 

b) Marcador Indústria/Processamento (I/P) 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma 

Cod-
Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

Ministério da Agricultura 
e Pescas 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971316

Mobilizar grupos ou associações de agricultores 
para multiplicar sementes certificados e 
comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, 
legumes e tubérculos), mobilizando a efetividade 
e eficácia da utilização das maquinas agrícolas 
apropriadas 

Indústria / 
Processamento

  
247,000.00 

Ministério da Agricultura 
e Pescas 797 Agricultura 79716 

Sustainable increase in 
production and productivity 
of food crops and 
horticultural crops. 7971603

Implementar armazenamento e processamento 
pós-colheita para apoiar o grupo de agricultores 

Indústria / 
Processamento

  
271,191.00 

Instituto de Pesquisa, 
Desenvolvimento, 
Formação do Bambu 797 Agricultura 79710 Produção e comercialização 7971007

Produção de mobiliários e outras peças em 
bambu 

Indústria / 
Processamento

  
70,000.00 

Autoridade RAEOA-
ZEESM 797 Agricultura 79713 

Aumento sustentável na 
produção de plantas 
industriais. 7971316

Mobilizar grupos ou associações de agricultores 
para multiplicar sementes certificados e 
comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, 
legumes e tubérculos), mobilizando a efetividade 
e eficácia da utilização das maquinas agrícolas 
apropriadas 

Indústria / 
Processamento

  
5,250.00 

Total 593,441.00



c) Marcador Distribuição (D) 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma Cod-Act Atividade

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor

Orçamento 
(USD)

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias 260305 

Construir, reabilitar as estradas e 
pontes rurais  (R4D) Distribuição 

  
8,805,000.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias 260307 

Manter e conservar as condições 
das estradas nacionais. Distribuição 

  
5,419,125.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias 260308 

Manter e conservar as condições 
das estradas municipais. Distribuição 

  
742,082.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias 260309 

Manter e conservar as condições 
das estradas nas zonas urbanas Distribuição 

  
2,597,706.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias 260310 

Manter e conservar as  pontes e 
estradas rurais (R4D) Distribuição 

  
8,192,626.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias 260311 

Manter e conservar as  condições 
das  pontes nacionais e municipais Distribuição 

  
875,000.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias 260312 

Recuperar as condições das 
estradas e pontes (resposta de 
emergência) Distribuição 

  
7,604,624.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas,
pontes e controlo de cheias new_act1106 

Construir, reabilitar e controlo 
cheias em todo teritorio Distribuição 

  
500,000.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias new_act1107 

Manter e conservar as condições 
das controlo de cheias em todo 
teritorio Distribuição 

  
800,000.00 

Ministério das 
Obras Públicas 26 Estradas e Pontes 2603 

Infraestruturas de estradas, 
pontes e controlo de cheias new_act1550 

Construir e reabilitar estradas 
urbanas Distribuição 

  
900,000.00 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 797 Agricultura 79715 

Desenvolvimento das 
Infraestruturas 7971570 

Estabelecimento de 
Infraestruturas de pescas, inclui 
porto de pesca Distribuição 

  
3,530,000.00 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 797 Agricultura 79723 

Melhoramento ao Acesso a 
Mercados e Cadeias de Valor 7972311 

Estebelecer e mobilizar 
comunidades, empresários e 
cooperativas e promoverá a 
estruturação de empresas 
agrícolas, com atuação na cadeia 
de valor do agro-negócio no país. Distribuição 

  
45,000.00 

Ministério da 
Agricultura e 
Pescas 797 Agricultura 79723 

Melhoramento ao Acesso a 
Mercados e Cadeias de Valor 7972313 

Estebelecer e mobilizar 
comunidades, empresários e 
cooperativas e promoverá a 
estruturação de empresas 
agrícolas, com atuação na cadeia 
de valor do agro-negócio no país Distribuição 

  
90,885.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
127,468.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
33,357.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
96,434.00 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
2,432.00 

Administração 
Municipal de Aileu 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
71,142.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
55,321.00 

Administração 
Municipal de 
Ataúro 805 Saúde 80503 

 Infraestruturas de Prestação de 
Cuidados Primários de Saúde 8050302 

Construção de novos 
estabelecimentos de prestação de 
saúde  e residências do pessoal de 
saúde Distribuição 

  
250,000.00 

Administração 
Municipal de 
Lautém 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
98,624.00 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
91,084.00 

Administração 
Municipal de 
Manatuto 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
340,872.00 

Administração 
Municipal de 
Manufahi 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
143,640.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260201 

Conservação e reparação de 
estradas, pontes, e sistemas de 
drenagem Distribuição 

  
71,174.00 

Centro Logístico 
Nacional 983 

Investimento e 
Diversificação 
Económica 98308 

Melhoramento Acesso a 
Mercadorias 9830801 

Abasteçimento e compra de 
produtos locais Distribuição 

  
6,426,300.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

Instituto de 
Pesquisa, 
Desenvolvimento, 
Formação do 
Bambu 797 Agricultura 79710 Produção e comercialização 7971006 Aquisição de matérias-primas Distribuição 

  
132,180.00 

Instituto de 
Pesquisa, 
Desenvolvimento, 
Formação do 
Bambu 797 Agricultura 79710 Produção e comercialização 7971008 Mercadoria do produto de Bambo Distribuição 

  
6,000.00 

Autoridade 
RAEOA-ZEESM 983 

Investimento e 
Diversificação 
Económica 98308 

Melhoramento Acesso a 
Mercadorias 9830801 

Abasteçimento e compra de 
produtos locais Distribuição 

  
20,000.00 

Total 48,068,076.00

 

d) Marcador Comercio Grosso/Retalho (GCR) 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820504 

Participação e organização de feiras, 
exposições e eventos para promover a 
cultura e o turismo 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
107,970.00 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 982 Turismo 98205

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820506

Seminario Sobre E-Marketing do 
Turismo

Comercio 
Grosso / 
Retalho 

  
30,000.00 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820507 Promoção Turismo Cruzeiro 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
4,840.00 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820508 

Preparar materiais de promoção do 
turismo e da cultura 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
455,920.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820509 

Desenvolver e implementar o plano de 
marketing e marca do turismo 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
30,230.00 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820510 

Campanha sensibilização sobre o 
turismo 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
10,550.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 
retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
20,516.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
500.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260202 

Construção, conservação e reparação de 
parques, jardins e cemitérios públicos 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
85,158.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 
retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
1,450.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
19,452.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260202 

Construção, conservação e reparação de 
parques, jardins e cemitérios públicos 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
12,500.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 
retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
3,275.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
467,062.00 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 
retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
375.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
750.00 

Administração 
Municipal de Aileu 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
17,808.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260202 

Construção, conservação e reparação de 
parques, jardins e cemitérios públicos 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
21,840.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 366 

Segurança 
Nacional 36612 Preparação para Emergências 3661201 

Construção, conservação e reparação 
dos centros de proteção civl, quartél de 
bombeiros e infraestruturas de apoio ao 
combate aos fogos florestais 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
27,521.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 
retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
27,966.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
19,670.00 

Administração 
Municipal de 
Ataúro 366 

Segurança 
Nacional 36612 Preparação para Emergências 3661201 

Construção, conservação e reparação 
dos centros de proteção civl, quartél de 
bombeiros e infraestruturas de apoio ao 
combate aos fogos florestais 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
5,000.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260202 

Construção, conservação e reparação de 
parques, jardins e cemitérios públicos 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
67,709.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 
retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
5,300.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
37,726.00 

Administração 
Municipal de 
Lautém 982 Turismo 98202 Comércio 9820202

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho 

  
36,232.00 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
29,952.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma Cod-Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 982 Turismo 98202 Comércio 9820202

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho 

  
500.00 

Administração 
Municipal de 
Manatuto 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
52,463.00 

Administração 
Municipal de 
Manufahi 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260202

Construção, conservação e reparação de 
parques, jardins e cemitérios públicos

Comercio 
Grosso / 
Retalho 

  
32,321.00 

Administração 
Municipal de 
Manufahi 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
5,000.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 26 Estradas e Pontes 2602 Obras Públicas 260202 

Construção, conservação e reparação de 
parques, jardins e cemitérios públicos 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
30,000.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 982 Turismo 98202 Comércio 9820201 

Licenciamento, registo e fiscalização 
dos estabelecimentos de venda a 
retalho,  das micro pequenas empresas e 
dos vendedores ambulantes 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
29,055.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 982 Turismo 98202 Comércio 9820202 

Gestão dos mercados e autorização de 
feiras 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
4,100.00 

Autoridade 
RAEOA-ZEESM 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820504 

Participação e organização de feiras, 
exposições e eventos para promover a 
cultura e o turismo 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
24,999.00 

Autoridade 
RAEOA-ZEESM 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820508 

Preparar materiais de promoção do 
turismo e da cultura 

Comercio 
Grosso / 
Retalho  

  
20,000.00 

Autoridade 
RAEOA-ZEESM 982 Turismo 98205

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820509

Desenvolver e implementar o plano de 
marketing e marca do turismo

Comercio 
Grosso / 
Retalho 

  
5,000.00 

Total 1,750,710.00
 
 
 



 
 

e) Marcador Consumo (C) 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma

Cod-
Act Atividade

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor

Orçamento 
(USD)

Ministério da 
Saúde 805 Saúde 80532 Serviços de internamento 8053203 

Serviços de restauração e nutrição 
clínica Consumo 

  
625,600.00 

Ministério das 
Obras Públicas 798 

Água e 
Saneamento 79810 

Desenvolvimento e Manutenção de 
Sistemas de Abastecimento de Água 
em Áreas Rurais e Urbanas 7981002 

Abastecimento de água potável e 
saneamento e drainagem Consumo 

  
18,000,000.00 

Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820505 

Promoção da gastronomia de 
Timor-Leste Consumo 

  
97,000.00 

Policia Nacional 
Timor-Leste 366 

Segurança 
Nacional 36605 

Alimentação e rações combates de 
operacional para PNTL 3660501 

Apoiar alimentação para todos 
agentes a policia do serviço efetivos Consumo 

  
4,551,520.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 366 

Segurança 
Nacional 36609

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo

  
7,285.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
2,307,614.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo

  
137,520.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 980 

Igualdade de 
Género e Inclusão 
Social. 98001 Ação Social 9800101 

Concessão de apoio alimentar e não 
alimentar á população mais 
vulnerável Consumo 

  
1,000.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
2,921.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo 

  
1,901.00 

Autoridade 
Municipal de 
Baucau 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo 

  
200.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
30,000.00 



 
 

Entidade 
Cód-
Prog Programa 

Cód- 
Subprog Subprograma 

Cod-
Act Atividade 

Cod-Mar. 
Cadeia de 
Valor 

Orçamento 
(USD) 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
1,872,708.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
155,256.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
1,500.00 

Autoridade 
Municipal de 
Bobonaro 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo 

  
2,100.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
30,539.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
3,295,532.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
230,404.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 980 

Igualdade de 
Género e Inclusão 
Social. 98001 Ação Social 9800101 

Concessão de apoio alimentar e não 
alimentar á população mais 
vulnerável Consumo 

  
22,500.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
10,000.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo 

  
1,800.00 

Autoridade 
Municipal de Dili 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo

  
1,500.00 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
2,547,809.00 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo

  
184,144.00 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 980 

Igualdade de 
Género e Inclusão 
Social. 98001 Ação Social 9800101 

Concessão de apoio alimentar e não 
alimentar á população mais 
vulnerável Consumo 

  
1,000.00 
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(USD) 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
725.00 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo 

  
535.00 

Autoridade 
Municipal de 
Ermera 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo 

  
750.00 

Administração 
Municipal de Aileu 979 

Educação e 
Formação 97901 Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo

  
778,379.00 

Administração 
Municipal de Aileu 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
87,491.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
30,000.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
18,300.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
1,208,048.00 

Administração 
Municipal de 
Ainaro 980 

Igualdade de 
Género e Inclusão 
Social. 98001 Ação Social 9800101 

Concessão de apoio alimentar e não 
alimentar á população mais 
vulnerável Consumo 

  
3,300.00 

Administração 
Municipal de 
Ataúro 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
219,524.00 

Administração 
Municipal de 
Ataúro 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
125,355.00 

Administração 
Municipal de 
Ataúro 980 

Igualdade de 
Género e Inclusão 
Social. 98001 Ação Social 9800101 

Concessão de apoio alimentar e não 
alimentar á população mais 
vulnerável Consumo 

  
20,000.00 

Administração 
Municipal de 
Ataúro 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
15,000.00 

Administração 
Municipal de 
Ataúro 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo 

  
5,550.00 
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Administração 
Municipal de 
Ataúro 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo 

  
10,000.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
41,992.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
1,068,890.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
81,384.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
4,060.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo 

  
6,140.00 

Administração 
Municipal de 
Covalima 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo 

  
2,730.00 

Administração 
Municipal de 
Lautém 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
1,214,940.00 

Administração 
Municipal de 
Lautém 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
219,480.00 

Administração 
Municipal de 
Lautém 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
700.00 

Administração 
Municipal de 
Lautém 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo

  
700.00 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
10,000.00 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 979 

Educação e 
Formação 97901 Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo

  
1,175,024.00 
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Administração 
Municipal de 
Liquiçá 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
146,026.00 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
1,000.00 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo 

  
1,500.00 

Administração 
Municipal de 
Liquiçá 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo 

  
1,300.00 

Administração 
Municipal de 
Manatuto 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
10,000.00 

Administração 
Municipal de 
Manatuto 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
1,141,617.00 

Administração 
Municipal de 
Manatuto 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
74,536.00 

Administração 
Municipal de 
Manatuto 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
16,000.00 

Administração 
Municipal de 
Manufahi 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
2,000.00 

Administração 
Municipal de 
Manufahi 979 

Educação e 
Formação 97901  Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo 

  
972,044.00 

Administração 
Municipal de 
Manufahi 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo

  
92,902.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 366 

Segurança 
Nacional 36609 

Resposta a Situações Resultantes de 
Desastres Naturais 3660901 

Fornecimento de apoio de 
emergência  as populações afetadas 
pela ocorrência de desastres naturais Consumo 

  
27,000.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 979 

Educação e 
Formação 97901 Ensino Básico 9790102 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel do ensino básico. Consumo

  
1,385,362.00 
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Administração 
Municipal de 
Viqueque 979 

Educação e 
Formação 97906 Ensino Pré-Escolar 9790602 

Fornecimento de merenda escolar a 
nivel pré-escolar Consumo 

  
156,511.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 982 Turismo 98201 Turismo 9820101 

Promoção dos locias de interesse 
turistico Consumo 

  
2,000.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 982 Turismo 98201 Turismo 9820102 

Sensibilização e mobilização da 
comunidade para atividades de 
turismo de base comunitária Consumo 

  
1,980.00 

Administração 
Municipal de 
Viqueque 982 Turismo 98202 Comércio 9820203 

Apoio e promoção dos produtos 
locais  e atividades artesenais Consumo 

  
2,000.00 

Centro Logístico 
Nacional 983 

Investimento e 
Diversificação 
Económica 98308 Melhoramento Acesso a Mercadorias 9830804 

Merenda Escolar,  Humanitario e 
Protecção Sivil Consumo 

  
2,520.00 

Hospital Nacional 
Guido Valadares 805 Saúde 80532 Serviços de internamento 8053203 

Serviços de restauração e nutrição 
clínica Consumo 

  
1,020,000.00 

Autoridade 
RAEOA-ZEESM 982 Turismo 98205 

Promoção de Timor-Leste como 
destino turístico 9820505 

Promoção da gastronomia de 
Timor-Leste Consumo 

  
3,330.00 

Total 45,527,978
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


