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I. 	INTRODUcA0 

1.1. Admiss5o 

A Proposta de Lei (PPL) n. 9  10/111(2 9 ) - "Aprova o Orgamento Geral do Estado para 2014", foi 

apresentada pelo Governo ao Parlamento Nacional em 25 de Outubro de 2013, nos termos do 

previsto nas alineas d) e e) do n. 2  3 do artigo 95 9 , da alines c) do n. 2  1 do artigo 97. 9  e do n.9 1 do 

artigo 145. 2 , todos da Constituicao da Republica. 

Conforme dispoe o Regimento do Parlamento Nacional no seu artigo 162. 2, as propostas de lei 

referentes a cada ano economic° sac) apresentadas ao Parlamento ate ao dia 15 de Outubro, o que 

nao se verificou no caso vertente. Nao obstante foi aquela mesma proposta admitida, por S. Excia. 

o Sr. Presidente do Parlamento Nacional, no dia 25 de Outubro, tendo subsequentemente sido 

determinada a sua baixa a Comiss5o de Finangas Publicas para efeitos de emissao de Relatorio e 

Parecer, e as restantes Comissoes parlamentares, para efeitos de emissa'o de parecer setorial, nos 

termos regimentais, conforme previsto no artigo 163. 2  do Regimento. 

1.2. Questa° previa 

A Comissao considera-se competente, em razao da materia, para apreciar a iniciativa legislativa 

admitida, em termos formais e no que respeita ao seu contend° material. 

No que concerne ao Orgamento Geral do Estado, por via dos artigos 163. 2  e seguintes do 

Regimento do Parlamento Nacional, a Comissao de Finangas Publicas é cometida a elaboragao de 

relatorio e parecer fundamentado, que como expressamente decorre do artigo 164. 2, devera ser 

tributario dos contributos setoriais das restantes Comissoes Especializadas Permanentes. 

Assim, o presente relatOrio, faz a analise do Orgamento Geral do Estado numa perspectiva 

macroeconamica e de politicas de finangas pnblicas, materia que constitui o nncleo de analise da 

Comissao de Finangas Publicas, sendo que para tal se seguem os contributos da analise setorial 

vertida nos restantes relator- los das demais Comissties Especializadas Permanentes. 

Tais relatorios, sempre que se considere pertinente, sera° invocados na fundamentagao que 

constitui o cerne do presente relatorio. 

1.3. DesignacSo do Relator 

Foram designadas relatoras as Exmas. Senhoras Deputadas Izilda Soares, da Bancada Parlamentar 

CNRT e Maria Angelica Rangel, da Bancada Parlamentar FRETILIN. 
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Na elaboragao do presente Relatorio observou-se, corn as devidas adaptagoes, o previsto no artigo 

34.2  do Regimento. 

1.4 Audivies Publicas 

Nos termos regimentais, realizaram-se audigOes publicas entre os dias 4 e 18 de Novembro de 

2013, tendo sido ouvidas pelas varias Comissoes Especializadas Permanentes as seguintes 

entidades: 

A Presidencia da RepUblica; 

0 Governo nas pessoas dos Exmos. Senhores Ministros de Estado e da Presidencia do Conselho de 

Ministros, dos NegOcios Estrangeiros, das Finangas, da Justiga, da Administragao Estatal, do 

Petroleo e Recursos Minerais, das Obras PLIblicas, da Educagao, da Sat:1de, da Solidariedade Social, 

da Agricultura e Pescas,e respetivos Secretarios de Estado, destacando-se em representagao dos 

respetivos Ministerios o Sr. Vice-Ministro do Comercio e os Srs. Secretarios de Estado da 

Seguranga,e da Defesa;e Cultura; 

A Magistratura Judicial; 

- 0 Ministerio PUblico; 

- A Defensoria PUblica; 

As Falintil-Forgas de Defesa de Timor-Leste; 

- A Policia Nacional de Timor-Leste, destacando-se a audiencia autonoma do Servigo de Investigagao 

Criminal da PNTL; 

0 Banco Central de Timor-Leste; 

A Agenda de Desenvolvimento Nacional; 

A Comissao Nacional de Aprovisionamento; 

- 0 Secretariado dos Grandes Projetos; 

0 Conselho Consultivo do Fundo Petrolifero; 

A Autoridade Nacional do Petroleo; 

A Empresa PUblica Timor GAP; 

A Comissao da Fungao Palica; 

- A Comissao Nacional de Eleigoes; 

A Comissao Anti-Corrupgao; 

A Inspegao Geral do Estado; 

A Diregao Geral do Servigo Nacional de Inteligencia; 

- 0 Instituto de Defesa Nacional; 

Camara do Comercio e !nth:Istria de Timor-Leste; 

BNCTL - Banco Nacional de Comercio de Timor-Leste; 
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- A Radio e Televisao de Timor-Leste; 

Banco Mundial; 

Banco Asiatic° de Desenvolvimento; 

JICA - Agencia Japonesa de Cooperagao Internacional; 

GTZ - Agencia de Cooperagao Alema; 

- Empresas de Telecomunicagoes: Timor-Telecom e Telkomcel; 

Fundagao Mahein; 

Dili Institute of Strategic and International Studies; 

No decurso das referidas audigoes, tiveram as entidades palicas e privadas acima referidas, 

oportunidade para expressarem as suas opinioes, informando os Deputados acerca da respetiva 

posigao no que respeita a Proposta de Lei (PPL) n. 2  10/111(2 2 ). 

Para alem da informagao mediata ou imediatamente recolhida no ambito das supracitadas 

audigoes, a Comissao de Finangas PCiblicas entendeu, por consenso, enderegar urn pedido de 

informagao escrita ao Ministerio das Finangascom respeito a execugao orgamental de 2013, 

nomeadamente solicitando-Ihe que adicionasse a informagao ja prestada, o mapa de execugao das 

Receitas do Estado em 2013 e o mapa dos fluxos de caixa das contas oficiais abertas no Tesouro, 

informagao essa que foi remetida a Comissao de Finangas PCiblicas no dia 26 de Novembro. 

II. 	ENQUADRAMENTO LEGAL 

Ao Parlamento Nacional, nos termos constitucionais, compete, para alem das fungOes primordiais 

de representagao e legislativa, acompanhar e fiscalizar a atividade executiva, responsabilizando o 

Governo, mormente em materia financeira e orgamental. 

Nos termos conjugados dos artigos 115. 9, n. 9  1, alinea d) e 145. 9, n. 2  1 da Constituigao da 

RepUblica, e do n. 2  1 do artigo 30. 9  da Lei n. 2  13/2009, de 21 de Outubro - Lei do Orgamento e 

Gestao Financeira, a proposta de Orgamento Geral do Estado é da exciusiva iniciativa do Governo e 

deve ser apresentada ao Parlamento Nacional,sob a forma de proposta de lei, ate ao dia 15 de 

Outubro de cada ano. Nao obstante, e sem que tenha para tal sido apresentada qualquer 

justificagao formal, a proposta de Orgamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2014 deu 

entrada no Parlamento Nacional corn urn atraso de 10 dias face ao prazo estipulado na Lei. 

Em materia de direito substantivo, o regime orgamental, alem de enquadrado pela Constituigao, 

encontra-se tannbem regulado pela Lei n. 9  13/2009, de 21 de Outubro — Orgamento e Gestao 

Financeira. 
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Apreciando a Proposta de Lei (PPL) n. 2  10/111(2 2 ) - "Orgamento Geral do Estado para 2014" a luz dos 

requisitos de forma a que deve obedecer para a sua admissibilidade, verifica-se que esta de acordo 

corn o disposto nos artigos 92. 2, 96. 2  n. 2  2, 98. 2  e 162.2  do Regimento, considerando-se que se 

encontra redigida em lingua portuguesa, sob a forma de artigos, contem urn titulo que traduz o seu 

objeto central e vem acompanhada de exposigao de motivos, sendo apresentada em consonancia 

corn o previsto no ja referido artigo 34. 2  da Lei n. 2 13/2009, de 21 de Outubro. 

No que respeita a sua configuracao externa, como ato ou instrumento normativo, a proposta de lei 

em analise obedece, na sua generalidade, as regras essenciais de legistica formal, encontrando-se 

em consonancia corn as regras legais e procedimentais aplicaveis, designadamente as que 

decorrem do n. 2  2 do artigo 34. 2  da Lei n. 2  13/2009, de 21 de Outubro e do artigo 167. 2  do 

Regimento. 

A Comissao entende, assim, cumpridos os requisitos formals de apresentagao das propostas de lei, 

nos termos estabelecidos na Lei e no Regimento. 

No que respeita aos requisitos organicos, trata-se de materia legislativa de competencia 

parlamentar exclusiva nos termos do disposto na alinea q) do nUmero 2 do artigo 95.° e no n. 2  1 do 

artigo 145. 2  da Constituicao da Republica, pelo que é o Parlamento o orgao competente para 

decidir. 

No que respeita ao conteUdo material, nao parecem suscitar-se questoes que comprometam a 

viabilidade da proposta enquanto tal, ou seja, que devessem ter determinado a sua nao admissao, 

face aos requisitos exigiveis. 

Refira-se tambern a significativa melhoria da proposta para 2014 face a sua antecedente, tendo-se 

uniformizado aspetos terminologicos que haviam sido alvo de critica expressa na nota tecnica 

elaborada no 'ambito da Divisao de Apoio ao Plenario e reproduzida pela Comissao de Finangas 

PUblicas. 

Ainda no que toca ao conteudo normativo, verifica-se que, nos termos da proposta — artigo 4. 2  o 

montante a retirar do Fundo Petrolifero para credit() no Orgamento Geral do Estado para o ano de 

2014 é de 902,9 milhoes de (Mares norte-americanos (de ora em diante designados apenas por 

&flares) o que excede em 270,6 milhoes o limite do Rendimento Sustentavel Estimado, que se situa 

em 632,3 milhoes, para esse mesmo ano e nos termos da Lei n. 2  9/2005 de 3 de Agosto — Lei do 

Fundo Petrolifero, de acordo corn a informagao veiculada pelo Ministerio das Finangas na 

documentagao anexa a proposta orgamental. 

Face ao quadro legal aplicavel, como ja antes ficou dito a proposito da proposta de Orgamento do 

Estado para 2013, tal possibilidade depende de decisao parlamentar tomada nos estritos termos do 
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disposto na referida Lei n. 2  9/2005. Significa isso que depende do Parlamento, tendo lido 

informado corn os elementos legalmente previstos, decidir julgar justificados, corn suficiente 

detalhe, os motivos que levam a considerar a transferencia em montante superior ao Rendimento 

Sustentavel Estimado como sendo no interesse de Timor-Leste a Iongo prazo. 

Tal como configurada na lei, a decisao parlamentar neste ambito envolve necessariamente urn juizo 

ou avaliag -ao de natureza politica, embora assente tambern na ponderagk de fatores de natureza 

econornica e financeira, cabendo aos Deputados aferir da verificaga"o dos requisitos legalmente 

exigiveis para o levantamento acima do Rendimento Sustentavel Estimado. Naturalmente, a 

quest5o pode e deve igualmente discutir-se na perspetiva econornica e financeira, como mais 

adiante se faz no presente RelatOrio. 

Note-se ainda assim que tais discussoes e subsequentes tomadas de decisao devem ter presentes 

que a eros'ao da base financeira do Fundo tem, como admite, e bem, o Governo, urn "custo de 

oportunidade muito elevado, uma vez que se abdica de retornos de investimentos do Fundo 

Petrolifero, os quais vem a ser cada vez mais significativos" 1 . 

Torna-se igualmente pertinente uma referencia ao artigo 6. 2  da Proposta, em relag5o ao qual sera 

necessario fazer urn juizo politico, nomeadamente, quanto a pertinencia da alocaga- o destes fundos, 

nomeadamente, atendendo aos projector de PPP's, sua natureza e oportunidade. 

Assim, no piano estritamente juridico, nada se ye que possa obstar a apreciagao e votagJo em 

Plenario da proposta vertente, nos termos do previsto nos artigos 166. 2  e seguintes do Regimento. 

III. 	ENQUADRAMENTO MACROECONOMICO 

3.1. Economia nacional e internacional 

O Livro 1 do Orgamento Geral do Estado para 2014 traga o panorama economico nacional e 

internacional para o proximo ano (pag. 9 e seguintes) corn base na informag5o obtida a partir da 

Diregao Geral de Estatisticas (DNE), do Fundo Monetario Internacional (FMI), da Organizag'ao das 

Nagfies Unidas para a Agricultura e Alimentagab (FAO), da Diregao Nacional das Politicas 

EconOmicas e, ainda do Censor de 2010 e do Estudo da Populagao Ativa de 2010. 

Relativamente as tendencias de crescimento mundial, o Governo reve em baixa as projegOes que 

indicara para os anos de 2012 e 2013 no panorama ornamental para 2013. 0 crescimento da 

economia global continua lento, mas ainda assim devera atingir 3,8% em 2014, de acordo corn o 

l inOrgamento Geral do Estado para 2014, Panorama Orgamental, Livro 1, p. 60. 
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Executivo. A recessao prolongada da zona Euro, o crescimento inferior ao projetado nos Estados 

Unidos da America, a reduzida procura das economias avancadas e os baixos pregos das materias-

primas estao na origem desse comportamento. A tabela seguinte permite observar o 

comportamento da economia mundial entre 2010 e 2014: 

Quadro 1— Crescimento EconOmico Mundial entre 2011 e 2014 

Fonte: Livro 1— Panorama orcamenta! para 2014 

De acordo corn as previsoes da ONU o crescimento economic° diminuiu 0,8 pontos percentuais em 

2012 relativamente ao ano anterior e apesar da recuperagao esperada para 2014 (taxa de 

crescimento de 3,8%) permanecera lento nos proximos dois anos, acentuando o risco de uma nova 

recessao devido ao agravamento da crise na area do euro, o recente shut down nos Estados Unidos 

da America e a desaceleragao econornica na China. Segundo a mesma fonte, esses 

constrangimentos podem vir a "causar perdas na produgao global de entre 1 a 3%". 

Ate muito recentemente, o Banco Mundial (BM) previa que o Produto Interno Bruto (PIB) dos 

'Daises emergentes da Leste asiatico para o corrente ano atingiria 7,8% mas em Novembro foi 

obrigado a atualizar a sua previsao, admitindo agora que as economias da regiao nao deverao 

crescer mais de 7,1% em 2013, devido especialmente ao crescimento mais lento da China. 

Efetivamente o BM prey& que a economia chinesa cresca 7,5% este ano contra os 8,3% projetados 

anteriormente, em resultado do desempenho das exportagoes e da major depenclencia da procura 

domestica. A redugao de expetativas abrange tambem a Indonesia, a Tailandia e a Malasia, face ao 

crescimento mais moderado associado ao menor investimento, a contragao dos pregos das 

materias primal mundiais e ao crescimento mais lento das exportagoes. 

A tendkcia continuara em 2014 "a medida que a China muda de uma economia orientada para 

exportagoes e se concentra na procura domestica". 0 relatorio "Situagao econornica mundial e 

perspetivas para 2013", publicado pela ONU, defende quea economia global deve crescer 2,4% em 

2013 e 3,2% em 2014.Mas, numa demonstragao da incerteza das estimativas, o World Economic 

Outlook, publicado em Outubro passado pelo Fundo Monetario Internacional, prev8 taxas de 2,9% 

e 3,6%, respetivamente, para aqueles anos. Trata-se de uma queda de 0,2 e de 0,3 pontos 

percentuais em relagao as previsoes daquela organizagao internacional de ha apenas alguns meses 

(junho). As dificuldades acrescidas das economias desenvolvidas, em especial as da Europa, 

derivadas do elevado desemprego, da fragilidade do seu setor financeiro e da forte austeridade 
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fiscal, sao as causas principais apontadas para o crescimento lento daquelas economias (1,2% e 2% 

em 2013 e 2014). 

Olhando para o conjunto dos principais 'Daises asiaticos, Timor-Leste destaca-se pela positiva corn a 

situagao acima descrita e lidera o pelotao dos paises vizinhos do Leste Asiatic° e Australia no que 

diz respeito a taxa de crescimento do seu Produto Interno Bruto nao-petrolifero, (os 5 principais 

paises da ASEAN, por exemplo, deverao crescer 5% e 5,4% em 2013 e 2014, respetivamente) 

revelando urn crescimento do PIB real expressivo para os irltimos dois anos e, apesar do nitido 

abrandamento em relag5o a 2012 (em que apresentou uma taxa de crescimento de 12%), beneficia 

de confortaveis projegoes de crescimento economic° para 2013 e 2014 (8,1% e 8%, segundo o 

FMI), apenas seguido de perto pela China, conforme se pode retirar do grafico que tern por base o 

Livro 1 dos Panoramas Orgamentais dos OGE de 2013 e 2014: 

Grafico 1— Crescimento do PIB das principais economias asiaticas entre 2012 e 2014 (%) 
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Em 2011, o PIB em Timor-Leste repartia-se em termos percentuais, pelos setores petrolifero 

(76,9%) e nao petrolifero (23,1%) e a situagao nao mudou muito desde entao. 

3.2. Preps 

De acordo corn o estudo realizado pelo Banco de Portugal (BP) "EvolugAo das Economias dos PALOP 

e de Timor-Leste 2012/2013", a evolugao dos pregos dos bens de consumo em Timor-Leste nao tern 

sido a mais favoravel, tendo-se verificado desde 2010 uma escalada nos pregos parcialmente 

atenuada no inicio de 2012, mas que originou uma elevada inflagao. Aquela fonte acrescentaque a 

situaga"o esta presentemente muito relacionada corn a condugao da politica economica 

expansionista do Governo. Conclui-se que a fraca capacidade de resposta da produg5o interna e os 

bloqueios no processo de importagoes para alem da reduzida concorrencia entre operadores, 
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determinam que o estimulo induzido pelas despesas pUblicas provoque um aumento dos pregos e 

das importagoes, nomeadamente nas categorias de transportes, de vestuario e calgado,sendo a 

componente mais determinante para a dinamica de pregos a categoria da alimentagao. 0 valor das 

mercadorias importadas por Timor-Leste no primeiro trimestre de 2013 foi cerca tres vezes 

superior ao de igual periodo de 2012, sendo os veiculos o principal produto importado. 

3.3. Inflacao interna e internacional 

Inflagao traduz-se no crescimento continuo e generalizado dos pregos dos bens e servigos e a forma 

mais usual para a medir é a taxa de variagao do Indice de pregos no consumidor (IPC). Corn taxas de 

inflagao que nos ultimos anos tern sido sistematicamente de dois digitos (i.e., superiores a 10%), a 

inflagao é hoje em dia o principal problema da economia nacional numa perspetiva de curto prazo. A 

pressao da inflagao em Timor-Leste é determinada pela evolugao da inflagao dos principais parceiros 

comerciais do pals (principalmente a Indonesia, de onde provern cerca de 1/3 das suas importagoes), 

assim como pelas expetativas de apreciagao/depreciagao do dolar americano em termos efetivos 

nominais, face as moedas desses mesmos parceiros comerciais, entre outros fatores, como é o caso do 

pregos dos combustiveis. 

Ha, portanto, uma componente "importada" na nossa taxa de inflagao, mas a tendencia de queda da 

inflagao na Indonesia e uma apreciagao do Mar face a rupia tem contribuido para a diminuigao da 

importancia relativa delta "inflagao importada". Pelo contrario, é hoje pacific° que o aumento 

significativo da procura domestica incentivada pelo forte investimento public° do ultimos tres anos é 

presentemente a principal causa da inflagao no Pais. No livro 1 do relatorio do Governo sobre a 

proposta de OGE 2013, foi apresentada uma projegao de 7,6% para a inflagao do ano, apps os 12% 

alcangados em 2012. Na verdade, nos ultimos dois anos a inflagao tern ultrapassado sistematicamente 

os 10%,vindo a estabilizar-se nos 10,9%, no ano passado (dados do livro orgamental n. 9  1 para 2014). 

Esta projegao parece ser totalmente irrealista face aos ultimos nUmeros conhecidos sobre a evolugao 

dos pregos em Timor-Leste. De fato, a Diregao Geral de Estatistica divulgou em outubro passado que a 

taxa de inflagao homOloga de setembro tera sido de 10,6%. Considerando que normalmente ha uma 

aceleragao da subida dos pregos no ultimo trimestre de cada ano, é provavel que a taxa de inflagao em 

2013 venha a ser de cerca de 11%, muito acima dos 7,6% estimados pelo Executivo. A taxa de inflagao 

prevista pelo EMI para 2013 é de 10,6%, baixando para 9,5%, em 2014. 

0 Indice de Pregos no Consumidor (IPC) foi revisto pela Diregao Geral de Estatistica no inicio de 2013 e 

alterou o metodo de calculo da inflagao, apresentando-se agora uma taxa de inflagao nacional para 

todo o pals e nao uma taxa de inflagao para Dili. A estimativa de taxa de inflagao para 2013 (11%) esta 

muito distante portanto da meta prevista no Plano Estrategico de Desenvolvimento que a situa entre 4 

e 6%. Para 2014, o Governo nao se compromete corn uma inflagao superior as 8% e nao assume 
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estimativas para o ano de 2013 no panorama orcamental para 2014, mas a inflagao nao devera vir a 

ser inferior a 10,5% neste ano e so em 2014 baixara, segundo o Governo, para proximo dos 7,7%. o 

Banco Central acredita que a taxa de inflagao em 2014 se podera situar no intervalo entre os 6% e os 

8%, o que inclui o valor estimado pelo Governo, ainda assim inferior a estimativa de 8,5% do FMI. 

O Governo admite, no ja citado panorama orcamental para 2014, alguma preocupagao corn a 

inflagao continuada do prego dos alimentos em Timor-Leste, apesar dos esforgos desenvolvidos 

para o seu controlo e tenta associa-la a instavel conjuntura internacional e ao efeito do aumento 

da procura internagrandemente provocada pelas despesas governamentais (correntes e de 

capital). Considerando os perigos para a economia de uma taxa de inflagao tao alta (perda de 

poder de compra das populagoes, particularmente as mais pobres, perda de competitividade 

externa e, por isso, maior dificuldade de aumento das exportagoes), o Governo definiu como urn 

dos seus objetivos moderar a taxa de inflagao em 2014 atraves, nomeadamente, da redugao das 

suas despesas. 

3.4. Emprego 

Segundo a Organizagao Internacional do Trabalho (01T), o desemprego mundial ultrapassara o 

patamar dos 202 milhOes de pessoas em 2013, batendo o recorde absoluto de 199 milhoes de 

2009. 

Grafico 2 — Evolucao da taxa de desemprego mundial 

No RelatOrio anual sobre as tendencias mundiais do emprego, a OIT preve que "apesar de uma 

recuperagao moderada do crescimento da produgao" esperada para este ano e para o proximo, a 

taxa de desemprego devera aumentar de novo e o numero de desempregados no mundo crescer 

5,1 milhoes em 2013, mais tres milhoes em 2014". Quanto a Zona Euro, a ONU assinala que o 

desemprego aumentou para o nivel recorde de 12%, em 2013. 

Em Timor-Leste, segundo a analise constante do Livro 1 do OGE 2014, tendo por base os resultados 

extraidos a partir do Censos de 2004 e de 2010 e do Estudo da Populagao Ativa de 2010, 

independentemente da forga de trabalho no setor agricola ter vindo a reduzir a sua importancia 
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entre 2004 e 2010 no setor primario, ainda assim representa 90% do mesmo. A situagao nao afetou 

os niveis de produgao na maior parte das colheitas, o que leva a equacionar urn aumento da 

produtividade do setor. .16 o setor secundario aumentou de 16,5%, entre 2006 e 2011. 

Em 2010, segundo os estudos acima identificados, o panorama de emprego erao seguinte: 

Quadro 2 — Caracterizac5o do emprego em Timor-Leste 

Dados sobre o emprego em TL (%) 2004 2010 

Populac5o empregada pelo Estado 5% 15% 

Populac5o empregada no setor privado 3% 11,5% 

Populaca- o empregada por conta propria fora da 

agricultura 

6,1% 10% 

Os estudos relativos ao ano de 2010 concluem tambern que 5,2% da populagao ativa estava, em 

2010, empregada no setor da construgao civil e 17,7% no grossista e de retalho. Essas fontes 

adiantam que entre 2010 e 2011 cerca de 10.000 postos de trabalho foram criados em empresas 

nao petroliferas e que o setor da construgao civil emprega agora 31,9% da populagao, ainda que 

subsista sem grande alteragao em relagao a 2010, a percentagem de trabalhadores no setor 

grossista e retalhista existente em 2011 (23%). 0 setor terciario continua a dominar a economia 

nao petrolifera corn 60% do total. 

O Panorama Orgamental para 2014 destaca tambern que 175.000 individuos permaneciam em 

situagao de emprego precario em 2010 e que 366.000 individuos corn mais de 15 anos 

permaneciam inativos, sendo na sua grande maioria estudantes. 

3.5. Indice de Desenvolvimento Humano 

Presentemente o Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Timor-Leste (que integra Wes 

dimenseies basicas tais como salide, educagao e riqueza) divulgado pelo Programa das Nagoes 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é de 0,576 e coloca o Pais em 134 2  lugar no ranking 

mundialde urn total de 187 'Daises avaliados, inserindo-o na categoria de Desenvolvimento Humano 

uma melhoria significativa em relagao a 2011 quando detinha o 147 2  lugar, mas ainda assim 

abaixo da media regional do Leste Asiatico e do Pacifico (com 0,683).A populagao de TL é de 1,187 

milhoes de habitantes, onde 28,7% é urbana,sendo que na capital Dili, de acordo com o Censos de 

2010, a populagao ronda os 200.000 habitantes.0 total de criancas corn menos de 14 anos 

totalizava 458.000 em 2010 e entre 1980 e 2012 a esperanga media de vida a nascenca em Timor-

Leste sofreu urn acrescimo de 28,3 anos. A esperanga de vida a nascenga é agora de 62,6%, a media 

de anos de escolaridade aumentou em 1,6 anos e a media de anos esperados de escolaridade subiu 

1,7 anos. 
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Ainda assim, a pobreza multidimensional, que consiste em privagoes nas areas da educagao, saude 

e padroes de qualidade de vida, é ainda urn desafio para o pals. 

IV. 	METAS DO GOVERNO PARA 2014 

A tradugao financeira dasprioridades do Governo para o proximo ano,em materia econornica, 

sociale fiscal, consta dos Anexos I a V da proposta de lei de Orgamento do Estado para 2014: 

Anexo I: Tabela I - Estimativa de receitas e emprestimos; Tabela II — Financiamento e receitas; 

Anexo II—Dotagoes orgamentais para 2014; 

Anexo III—Servigos e Fundos Autonomos parcialmente financiados por receitas proprias dentro 

do Orgamento do Estado para 2014; 

Anexo IV—DotagOes Orgamentais para 2014 — Fundo delnfraestruturas; 

Anexo V - DotagOes Orgamentais para 2014 - Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. 

No livro 1 do OGE 2014 o Governo elege como prioridades political parao proximo ano as areas da 

saude, da educagao,da seguranga e defesa, o desenvolvimento de infraestruturas e descreve a 

forma como pretende levar a cabo a sua politica.Globalmente a proposta de Orgamento Geral do 

Estado para 2014 apresentauma dotagao da Despesa de 1,5 mil milhoes de Mares norte-

americanosrepartida pelos tres Fundos existentes: o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), o 

Fundo de Infraestruturas (FI) e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH). A 

distribuicao e o peso relativo de cada Fundo no OGE s'ao apresentados na tabela seguinte, 

elaborada a partir dos dados da PPL n. 2  10/111/2.g — Orgamento de Estado para 2014: 

Quadro 3 - Distribuicao e peso relativo de cada Fundo no OGE 2014 

Unid: Milhoes Mores 

FUNDO OGE 2014 Peso relativo (%) 

FCTL 1.035 69% 

Fl 425 28% 

FDCH 40 3% 

TOTAL OGE 2014 1.500 100% 

Quanto aomontante do Orgamento de Fontes Combinadas,o mesmo ascende a 1,678 mil milhOes 

de dolarese resulta da incorporagk no OGE dos compromissos assumidos pelos Parceiros de 

Desenvolvimento de Timor-Leste,no montante de 178 milhoes dolares.Umatendencia para a 

reduga"odas contribuigoes dos Parceiros de Desenvolvimento devera esperar-se face aos dados 
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prospetivos apresentados pelo Governo no seu panorama orgamental para o proximo ano, 

correspondendo a pr6pria evolug5o positiva da economia nacional, segundo o Governo. 

Aludindo ao nivel de realizagao dos"Objetivos de Desenvolvimento do Milenio" (ODMs), o Livro 1 

do OGE 2014 traca urn panorama que utiliza os dados mais recentes e estatisticas relacionadas: 

• Erradicagao da pobreza extrema e da fome — 0 Governo faz referencia aos dados de 2010 

do Banco Mundial que concluem que hoje a incidencia da pobreza em Timor-Leste desceu 

para cerca de 41% da populag5o, quando em 2007 aproximadamente metadeda populag5o 

vivia abaixo da linha nacional de pobreza de 0,88 dOlares/dia,acrescentando que ira envidar 

esforgos para obter estimativas mais recentes. A Comiss5o "C" faz votos para que no 

decurso do debate em Plenario da proposta de OGE 2014 o Governo disponha e apresente 

dados mais atualizados. Relativamente a prevalencia da fome e da ma nutrig5o, os dados 

apresentados sao tambern de 2010 mas n5o deixam de ser preocupantes, ja que mais de 

50% das criancas no Pais apresentavam crescimento e peso abaixo do normal para a idade. 

Entretanto aproxima-se o ano de 2014 e é essential que o Governo atualize estes 

indicadores. 

• Matricula Universal no Ensino Primario — Em relag5o a este objetivo, o Governo apresenta 

estatisticas mais recentes, retiradas do Estudo dos Rendimentos e Despesas dos Agregados 

Familiares de 2011, que referem uma taxa liquida de matriculas no ensino primario de 

84,7%, relevante quando em comparagao corn a taxa observada em 2007 (65,6%), sendo 

que as taxas liquidas de matriculas no ensino primario e secundario mais elevadas 

sereportamao sexo feminino. 

• Promocao de Igualdade de Generos e Emancipacao das Mulheres — A percentagem de 

assentos parlamentares ocupados por mulheres é presentemente de 38,5%,uma das mais 

elevadas do mundo. Em termos de violencia domestica os dados disponibilizados pelo 

Governo apontam para a reducao de casos reportados as autoridades entre 2010 (629 

casos) e 2012 (530 casos). 

• Reducao da mortalidade infantil — 0 Governo revela satisfagaocom a redugao operada na 

taxa de mortalidade infantil por ter atingido 64 por cada 1000 nados vivos, no ano de 2010. 

A Comiss5o "C" recomenda a atualizag5o deste dado e considera que a taxa de mortalidade 

infantil esta ainda muito longe dominimo aceitavel (por ex. no continente europeu corn 

excegao da Turquia, nenhum pals superava 16 em cada 1000 em 2012, e na Asia, apenas o 

Afeganist5o apresentava para o mesmo ano taxas de mortalidade infantil superiores as de 

Timor-Leste, segundo dados publicados pelo "Indexmundi") sugerindo por isso ao Governo 

major ateng5o nesta importante componente, intimamente ligada tambern a saude 

materna. 

14 



PARLAMENTO 
NACIONAL 
Reptiblica Democratic-a& Timor-Leste 

COMISSAO DE FINAKAS PUBLICAS 

• Melhoria da satide materna —0 Governo sinaliza urn problema que considera muito serio: 

ern 2010 ocorriam 557 mortes de gravidas e/ou parturientes por cada 100.000 nados vivos. 

A Comissao "C" recomenda que se faga urn estudo alargado na area de prestagao de 

servigos 	de 	sa6de, 	em 	Timor-Leste, 	nomeadamente 	traduzindo-se 	este, 

subsequentemente, num serio investimento publico nas infraestruturas de salde e de 

profissionais da area. 

• Combate ao HIV/SIDA, malaria e outras doengas — 0 Executivo assume que mais de 80% 

da populagao apresenta urn risco elevado em relagao as doengas assinaladas, em especial 

as criangas. Relativamente ao HIV/SIDA o cenario é muito preocupante ja que o raimero de 

casos reportados aumentou de 1 para 317, entre 2001 e 2012.E por isso essential a 

realizagao de campanhas pCiblicas que promovam o esclarecimento da populagao corn vista 

ao combate desta e de outras doengas e dotar os Hospitais e Clinicas de equipas 

multidisciplinares de acompanhamento e monitorizagao. 

• Garantia de sustentabilidade ambiental — o Livro n. 9  1 faz referencia a urn estudo da 

Organizagao Mundial de SaUde—UNICEF levado a cabo em 2011, que concluiu que 69% da 

populagao tinha acesso a melhores fontes de agua, mas que apenas 39% tinha acesso a 

melhores instalagoes de saneamento. Tambem o recurso a lenha como fonte de energia 

para cozinhar por parte de 96% da populagao, contribui, segundo diversos estudos, para a 

crescente desflorestagao do Pais. Urn importante objetivo do Governo para 2014 podera 

ser a reducao destes indicadores. Urn programa de reflorestagao devera ser implementado 

urgentemente a nivel national por forma a compensar os prejuizos ambientais e repor esse 

recurso natural. 

• Desenvolvimento de uma parceria global para o desenvolvimento — o Governo apenas 

refere sobre o assunto que cerca de metade da populagao em Timor-Leste tern hoje acesso 

a telemOveis e que 25% acede a Internet. 

As principais medidas politicas associadas as cinco categorias de despesa foram tambern 

identificadas pelo Executivo para 2014 no Livro 1. Sao as seguintes: 

Salarios e Vencimentos —Quanto a esta rubrica verifica-seo crescimento de 4% em relagao a 

2013, em resultado da afetagao de 4,7 milhoes de (Mares para o Ministerio da Sailde 

(destinados ao estatuto especial da carreira medica) eda afetagao de 1 milhao para o Ministerio 

dos Negocios Estrangeiros destinado a defuncionarios para 4 novas Embaixadas). 

Bens e Servigos — 0 crescimento da despesa nesta categoria atingira 9,2% em relagao a 

2013,em resultado de: 100,8 milhoes de &flares para o Ministerio das Obras Publicas e para a 

EDTL, (destinados a suportar custos operacionais, de manutengao e custos corn combustivel 

das centrais eletricas de Hera e Betano); da orgamentagao de 26,9 milhoes de &flares para o 
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Ministerio da Educagao (destinados ao programa de alimentagao das escolas/ merenda 

escolar), da inscrigao de 24,7 milhoes para a "Reserva de Contingencia", 13 milhoes para o 

Ministerio da SaUde (destinados a aquisigao de medicamentos essenciais) e mais 3 milhoes 

para adquirir alimentos para os pacientes nos hospitais, 9,5 milhoes para o Ministerio da 

Educagao (para o pagamento de salarios a 4.220 professores no regime de transigao), 7,8 

milhoes de (Wares para o Ministerio do Comercio, Inthistria e Ambiente (que servirao para 

importar arroz e comprar produtos locais, contribuindo para a seguranga alimentar), 4,6 

milhoes para o Ministerio da Agricultura (adquirir sementes) e 3 milhoes destinados ao 

programa "Urn Suco, urn produto", 2,1 milhOes (para financiamento da presidencia timorense 

da CPLP), e 1 milhao para a condugao de estudos estatisticos como parte de urn esquema piloto 

para o Censo de 2015. 

Transferencias Publicas — Esta categoria de despesa beneficiary de urn aumento de 22,3 % 

motivado sobretudo pela expansao de programas de assistencia social, em concreto: 139,4 

milhOes para o Ministerio da Solidariedade Social (para pagamentos a veteranos, idosos, maes 

solteiras sob o programa "Bolsa de Mae" e vitimas de desastres naturais), 25 milhbes para o 

Ministerio da Educagao (corn vista a reabilitagao de todas as escolas nos 13 distritos, incluindo 

mobiliario, instalagoes de agua e saneamento e eletricidade), 15 milhoes para o Gabinete do 

Primeiro Ministro (a fim de apoiar ONG's), 13,6 milhoes para o Ministerio da Administragao 

Estatal (para financiamento do programa PNDS de assistencia a aldeias), 11 milhoes para o 

Ministerio da Justiga (destinados a compensagoes relativas a terras e ao programa "Ita Nia 

Rai"), 10 milhoes (para a concessao de emprestimos a empresas locais do setor privado), 10 

milhoes para a SEPFOPE (destinados ao programa de estradas rurais), 9 milhoes para o 

Ministerio da SaCide (a fim de subsidiar varias clinicas de salde em Timor-Leste e enviar 

cidadaos timorenses para tratamento no estrangeiro), 5 milhOes para financiamento das 

pensoes de ex-titulares de cargos politicos, 3,6 milhoes destinados ao Ministerio do Comercio, 

Inthistria e Ambiente (para financiar grupos de cooperativas e desenvolvimento de pequenas 

inclustrias), 2,5 milhoes de apoio a Guine-Bissau, 2 milhoes para a SEPFOPE (a fim de apoiar 

fabricas que produzem materiais locais para a construgao civil) e 1 milhao de dolares (para a 

compra de paineis solares para as comunidades sem acesso a rede de eletricidade nacional). 

Capital Menor — 0 Governo assume uma redugao de 19,9% e as principais medidas political 

para 2014 neste ambito sao: 5 milhoes de &flares para o Ministerio dos Transportes e 

Comunicagoes (destinados a compra de urn novo ferryboat que complemente o servico 

prestado pelo "Berlin-Nakroma" e ao pagamento de custos operacionais e de manutengao de 

ambos os navios; 3 milhoes para a Secretaria de Estado do Conselho de Ministros (para 

financiamento da Grafica Nacional), 1,5 milhoes para a aquisigao de urn sistema de vigilancia 
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para as centrals eletricas de Betano e Hera e 1,2 milhOes para o Ministerio da Saiide (a fim de 

comprar equipamentos medicos - 13 novas ambulancias). 

Capital de Desenvolvimento — No ambito do Fundo Consolidado de TL, as despesas previstas 

para 2014 sofrerao urn corte de 34,2% e respeitam essencialmente a programas de 

desenvolvimento distrital de pequena escala, adjudicados a empreiteiros locals. A distribuigao 

orgamental das despesas de capital de desenvolvimento que o Governo apresenta corn major 

detalhe no livro orgamental n. 2  3, é a que se segue: 

Quadro 4 — Distribuic5o das despesas a realizar na categoria de "Capital de Desenvolvimento" 

do Fundo Consolidado de TL em 2014 

Unid: milhdes de Mares 

Capital de Desenvolvimento (FCTL) OGE 2013 
OGE 

2014 
VariacSo (%) 

PDD 1 9,4 14,1 50% 

PDD 2 6,3 22,6 259% 

PDID 71,3 24,8 -65% 

Ministerios / Instituigoes (Infraestruturas ate 1 milhao de dOlares) 65,5 38,9 -41% 

TOTAL 152,5 100,4 -34% 

No que se refere a dotagao a inscrever para 2014 na categoria de "Capital de Desenvolvimento" do 

Fundo de Infraestruturas (FI), ira repartir 425,1 milhoes de &dares por diversos programas 

plurianuais, entreprojetos em curso e/ou novosprojetos. Em 2013 o ore amento do Fl foi de 604,4 

milhoes dolares (incluindo emprestimos a contrair no montante de 43,088 milhoes de &dares). 0 

valor global do Flira sofrer urn corte de quase 30% no proximo ano, apesar da introdugao 

deinUmerosnovos projetos. 

Por lapso ou por mera distrag"ao do Executivo,o quadro apresentado na pagina 35 do livro 

orgamental n. 9  1, bem como o mapa do Fl que integra o livro orgamental n. 9  6, contem urn erro 

que leva a interpretagoes indevidas,alterando a dotagao doFI fixada para 2013, sem a aprovagao do 

Parlamento Nacional (mediante orgamento retificativo), aumentando-a de 604,4 milhoes para 

659,1 milhoes de Mares, corn base na justificagao de que tera sido apurado umsaldo superior ao 

previstona auditoria externa realizada as contas de 2012. Efetivamente, o saldo adicional de 2012 

acresceraao valor depositado na conta do Fl no Tesouro, mas jamais podera servir para reforgar a 

dotag5o orgamentaldo Fundoem2013 (Lei do OGE 2013), sem que o Parlamento Nacional para o 

efeito se pronuncie. 0 desvio positivo de 54,7 milhoes de dOlares recentemente apuradopodera vir 

a financiar o OGEno futuro, masapenas em 2014. 
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Os livros orgamentais acima identificados foram entretanto corrigidos pelo Ministerio das 

Finangasmas o erro conceptual persiste. 

Uma analise detalhada da ComissAo "C"as propostas de orgamentopara 2014 dos Fundos Especiais 

de lnfraestruturas e de Desenvolvimento de Capital Humano é apresentada mais adianteneste 

relatoriono capitulo dedicado a "Despesas". 

V. 	ESTRUTURA DO OKAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2014 

5.1. Receita 

O Ministerio das Finangas remeteu em 26 de Novembro de 2013 a Comiss5o "C", a pedido desta, 

informag5o sobre os Fluxos de Caixa das contas oficiais no Tesouro,para o period() de 1 de Janeiro a 

25 de Novembro de 2013. De acordo corn esses dados os saldos iniciais existentes nas contas do 

Tesouro a 1 de Janeiro de 2013 eram os seguintes: 

• Saldo do Fundo Consolidado de Timor-Leste — 276,154 milhoes &flares 

• Saldo do Fundo de Infraestruturas — 460,676 milhoes 

• Saldo do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano— 5,775 milhOes de dolares 

Acerca das transferencias de verbas que o Governo pretende efetuar a partir do Fundo Petrolifero 

(FP) para o OGE 2013, ate final do ano em curso, o Ministerio das Finangas remeteu a Comiss5o "C" 

urn quadro de onde se retira que ate 25 de Novembro foram transferidos 580 milhoes de dolares 

para o Fundo Consolidadeo, mas sobre a inten45o de transferir ate final do ano a verba restante da 

dotag5o de 787 milhoes que foi aprovada pelo PN, o Ministerio das Finangas nada adiantou. Assim 

é essencial aferir as intencoes do Governo sobre esta quest5o e o PN ajuizar as consequencias 

negativasdas transferencias desnecessarias do Fundo Petrolifero para o Fundo Consolidado. 

O relatorio do OGE2014 remetido ao Parlamento Nacional evidencia que as receitas petroliferas 

ir5o sofrer uma forte redug5o no futuro proximo, desaparecendo por volta do ano 2020, conforme 

se dara conta, detalhadamente, infra. 

De acordo corn o Anexo I da proposta de Lei de OGE para 2014 (pg. 8) o total de receitas a inscrever 

para financiamento do Orgamento do Estado no prOximo ano totaliza 1,5 mil milhOes Mares, o que 

é consistente corn a regra do equilibrio orgamental prevista pela Lei do Orgamento e de Gest5o 

Financeira.Porem, para financiar as suas atividades no proximo anoo Governo propoe-se transferir 

902,9 milhOes a partir do Fundo Petrolifero, 632,3 milhoes correspondentes ao Rendimento 

Sustentavel Estimado determinado para 2014 e os restantes270,6 milhoes a transferencias 

adicionais acima do RSE. 
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Quadro 5 — Fontes de financiamento do OGE 2014 

Fontes de Financiamento do OGE 2014 
Montante 

(milhoes de &flares) 

Receitas Petroliferas (RSE) 632,3 

Receitas Petroliferas (acima do RSE) 270,6 

Receitas nao Petroliferas (excluindo SFA) 161,4 

Receitas Proprias dos SFA 4,8 

Em prestimos 51,0 

Utilizacao do Saldo do Tesouro 173,9 

Utilizacao do saldo do Fl 202,9 

Utilizacao do saldo do FDCH 3,1 

TOTAL RECEITAS - OGE 2014 1.500,0 

Fonte: Livro I do OGE 2014 —Panorama Orcamental 

Em relagao a 2013 as receitas do Orgamento do Estado para o pr6ximo ano reduzem-se de 1,648 

mil milhoes de &flares para 1,5 mil milhoes, isto e, sofrem uma redu45o de 147,5 milhoes de 

dOlares. De acordo corn o Portal da Transparencia do Governo, a execucao das despesas a data de 

15 de novembro de 2013 totalizava 1,044 mil milhoes de &flares, 345,4 milhOes em "obrigagoes" e 

698,2 milhoes efetivamente pagos. e os cabimentos situavam-se nos 141,41 milhoes de dOlares, 

significando que mesmo que o Governo consiga pagar ainda ate final do ano em curso tudo o que 

tern cabimentado ou comprometido, o total de despesa realizada n'ao passara dos1.200milhoes, 

muito longe da projegao de 1,647 mil milhoes (de facto, menos cerca de 400 milhoes de Mares ou 

25% do orcamentado). 

Apesar da expectativa, anunciada pelo proprio Governo, de reduga"o ate ao seu desaparecimento 

(em 2020) das receitas anuais a receber da exploragao do "Mar de Timor", este propoe-se transferir 

do Fundo quase 903 milhoes para financiar as suas despesas, 270 milhOes das quais acima do RSE). 

A Comiss5o recomenda fortemente ao Governo que reformule a sua proposta orcamental de modo 

a evitar o recurso a este excedente para alem do RSE. Isto podera ser conseguido se a referida 

revis5o tomar em consideragao os valores do OGE que tern vindo a ser efetivamente gastos, 

fazendo-se assim convergir a taxa de execug5o para os desejaveis 100% em vez dos 75-80% que 

previsivelmente se registar5o este ano. A estimativa de receitas globais a arrecadar pelo Estado 

(petroliferas e n"ao petroliferas) em 2013 (anexo I da lei do OGE 2013) é de 2,988 mil milhoes de 

dOlares, mas em 2014 as receitas deverao reduzir-se para 2,431 mil milhoes, dos quais 1,5 mil 

milhoesser5o utilizados para cobrir as despesas a efetuar por conta do OGE2014. 
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Em relagao as receitas n'ao petroliferas, excluindo as receitas proprias dos servicos e fundos 

autonomos, o Estado inscreve para 2014 urn montante de 161,4 milhoes Mares (em 2013 tinha 

orgamentado146,3 milhoes).0 acrescimo nas receitas provenientes de impostos, taxas, receitas de 

jogos sociais, da venda de arroz, venda de eletricidade e outras receitas domesticas,sera por isso de 

apenas 15,1 milhoes de &flares. 

Em conclusJo, as receitas provenientes do petroleo reduzir-se-ao de 2,798 mil milhoes de &lares 

para 2,214 mil milhoes (menos2l%) no proximo ano enquanto os gastos publicosbaixam emapenas 

9%. 

Veja-seo Anexo I do OGE 2013 e da proposta orcamental para 2014 (milhoes de &lares norte-

americanos): 

Quadro 6 - Evolugao dasReceitas petroliferas e nao petroliferas 2013/2014 

Estimativa de Receitas do ano OGE2013 Execuc5o a 15 Nov. 2013 OGE 2014 

Receitas Petroliferas 2.797,90 2.213,40 

Impostos sobre lucros petroliferos 1.137,80 681,1 

Impostos do Mar de Timor (incluindo Kitan) 318,4 200,1 

Impostos sobre o Rendimento 395,6 303,2 

Impostos sobre Lucros Adicionais 395,6 204,5 

Outros Impostos e Taxas Petroliferas 61,7 54,2 

Juros do Fundo Petroliferos 488,8 770,3 

Receitas n5o Petroliferas 141,368 121,0 161,4 

Impostos Diretos 41,8 45,1 

Impostos Indiretos 64,0 74,6 

Outras receitas e Taxas 14,5 0,3 

Taxas e encargos 15,5 

Receitas dos logos Sociais 0,3 0,2 

Vendas de arroz 2,5 6,4 

Venda de produtos locals 0,3 0,1 

Juros da Conta do Tesouro 0,1 0,2 

Receitas de eletricidade 17,9 19 

Doayoes 0 0 

Receitas Pr6prias dos Servicos e Fundos Autonomos (s/ eletricidade) 4,9 4,8 

Emprestimos 43,6 51 

RECEITAS TOTAIS DO ESTADO 2.987,8 121,0 2.430,6 

A execucao da receita a 15 de novembro de 2013 (Portal da Transparencia do Governo) é a 

seguinte: 
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Quadro 7 — Receitas do OGE 2013 

Unid: Mares 

Fonte de Receita OGE 2013 Receita arrecadada 
Receita por 

arrecadar 
Execucio % 

Tesouro FCTL 123.454.639,0 99.370.380,5 24.084.258,5 80,5% 

Aviag5o FCTL 1.404.007,0 943.519,6 460.487,4 67,2% 

APORTIL FCTL 6.553.862,0 2.169.104,5 4.384.757,5 33,1% 

EDTL CFTL 14.887.093,0 12.384.588,6 2.502.504,4 83,2% 

PIEM CFTL 0,0 193.456,2 -193.456,2 ? 

SAMES 0,0 2.038,8 -2.062,8 

Fundodelnfraestruturas 0,0 5.249.027,8 -5.249.027,8 ? 

FDCH 0,0 285.490,2 -285.490,2 ? 

Total 146.299.577,0 120.597.606,2 25.701.970,8 82,4% 

Os dados anteriores foram extraidos do Portal da Transparencia do Governo e delesse conclui que 

os dados da primeira coluna (OGE 2013) nao coincidem comos inscritos no Anexo III da Lei do 

OGE2013, corn excegao do montante global (146,3 milhoes de &flares) e da receita propria da 

APORTIL (1,404 milhoes). A situagao deve ser rapidamente esclarecida pelo Ministerio das Financas. 

Anexo III (receitas dos SEA) do OGE 2013 e da PPL OGE 2014 reproduzem-se na tabela seguinte: 

Quadro 8 — Evolucao das Receitas dos SFA 2013/2014 

Unid: mllhOes USD 

Receitas Servicos e Fundos Autonomos 

(Anexo III OGE) 
OGE 2013 OGE 2014 Variacao (%) 

ANTL 1,404 1,433 2% 

APORTIL 3,277 3,074 -6% 

EDTL (*) 17,868 19,00 6% 

IGE 0 0,260 100% 

SAMES 0,296 0 -100% 

TOTAL 22,845 23,767 4% 

(*) Em 2014 a EDTL perde a sua autonomia como SEA 

Do ultimo quadroextrai-se que a APORTIL devera reduzir as suas receitas em 6% em 2014 mas 

aumenta ainda assim os seus encargos,que passarao de 2,8 para 8,2 milhoes de (Mares (Anexo III 

da PPL do OGE 2014), crescimento este motivado pelas despesas adicionais de 5,1 milhoes em 

capital menor (associadas a aquisicao de mais urn ferryboat) enquanto a EDTL aumentara as suas 

receitas passando de cerca de 18 para 19 milhoes, (perdendo contudoa sua autonomia). Tendo em 

consideragao a expans5o da rede eletrica nacional este aumento parece-nos muito reduzido, 
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devendo ser seguido corn ateng5o pelo que significa, quanto a rendibilidade do investimento 

efetuado nas duas centrals eletricas recentemente construidas. 

No seuPlano de Ag5o para 2014, o Ministerio das Finangas propoe-se tambem "aumentar as 

receitas e a supervis5o das Agendas Publicas Autononnas (APA) e geri-las numa base comercial, 

aumentando a sua responsabilizac5o para que os lucros possam financiar as atividades 

governamentais". Face a essa expectativa otimista, estranha-se que no Anexo III da proposta de 

OGE2014, o crescimento projetadoseja tao tenue oumesmonegativo para essas entidades. E o caso 

da ANATL corn uma projegao de crescimento de receitas proprias de 1,404 para 1,433 milhOes 

(apenas 29 mil (Mares), da APORTIL corn urn crescimento negativo que fare passar de 3,277 

milhoes para 3,074 milhoes de Mares as suas receitas em 2014 (isto apesar das receitas esperadas 

corn a entrada em funcionamento do novo ferryboat e da entrada em funcionamento do porto de 

Oe-cusse) e do SAMES, que ve reduzida a zero as suas receitas prOprias que em 2013 tinham sido 

orgamentadas em 296 mil dolares. 

Desde 2012 que o OGE integra parte do financiamento de melhoramentos em Infraestruturas 

rodoviarias associado a emprestimos junto do Banco Asiatico de Desenvolvimento e do Banco 

Mundial: 43,1 milhoes em 2012, 43,5 milhoes em 2013 e 51 milhoes de &flares em 2014. Naqueles 

dois Orgamentos do Estado apesar da sua inscrigao no FI, os emprestimos em causa ficaram sem 

qualquer execug5o fisica e 2014 sera o terceiro ano consecutivo. Espera-se que parao proximo ano 

finalmente se ultrapasse a situagao descrita que revels uma enorme dificuldade de planificag5o do 

Governo e de coordenag5o com as entidades financiadoras.Subsistem ainda assim algumas 

incertezas sobre a capacidade de execug5o dos emprestimos contratualizados em 2014 e 

preocupagoes acrescidas sobre os niveis de endividamento futuro, tendo em conta e a sua intima 

relagao corn os indicadores de liquidez do Pais. 

Os juros dos bancos comerciais s5o proibitivos para os empresarios que pretendem investir em TL, 

ao mesmo tempo que o Banco Central remunera os depositos do Tesouro corn taxas dejuro muito 

reduzidas. Em 2013, a expectativa da receita provenientes de juros das contas no Tesouro era de 

apenas 200mil &flares e em 2014 a previs5o sera tao somente de 300mil Mares (Tabela I do Anexo 

1 do OGE 2013 e da Proposta de Lei de OGE para 2014). 

As receitas provenientes de impostor continuam em 2014 a ser muito reduzidas, n5o contribuindo 

a escala desejavel para sustentabilidade das contas publicas. 0 imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) tambern tarda em surgir num momento em que urge anecessidade do aumento das receitas 

domesticas face a anunciada diminuig5o das receitas petroliferas travar o consumo, contribuindo 

por essa via para a reducao do consumo e para a redug5o da inflag5o. Este imposto devera 
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naturalmente contemplar escaloes diferenciados para produtos alimentares basicos essenciais e 

produtos de luxo, produtos importados e nacionais. 

Grafico 3 - Receitas Fiscais, concreta de 2003 ate 2012, projeccoes 2013 ate 2018 

(em milhoes de dcilares) 
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Timor-Leste é urn importador liquido de alimentos, sendo que os alimentos compoem cerca 

de 60% do indice de pregos ao consumidor. Esta percentagem é mais elevada do que a registada 

noutros paises asiaticos corn baixos rendimentos. 2  A inflagao dos alimentos importados tern sido o 

principal motor da inflagao do pals. Os bens importados sao tributados da seguinte forma: 

(I) 	Direitos de importagao corn base no valor aduaneiro (2,5%) 

(ii) Impostos sobre o consumo 3  corn base no valor aduaneiro + direitos de importagao 

(iii) Imposto sobre vendas (2,5%) corn base no valor aduaneiro + direitos de 

importagao + imposto sobre o consumo 

Ha urn custo em cascata ate ao prego final cobrado ao consumidor, devido aos tres impostos 

aplicados, o que causa automaticamente uma subida acentuada no prego de retalho pago pelo 

consumidor. lsto explica primariamente a inflagao elevada que ainda predomina no pals, dado que 

a maior parte dos itens de consumo vendidos no mercado é proveniente de paises estrangeiros. 

2 Reptiblica Democratica de Timor-Leste: Consulta do Artigo IV em 2011— Retorio do Pessoal, Relatorio do FMI em Timor-

Leste N. 2  12/24, Fevereiro de 2012. 

3Somente para os itens sujeitos a imposto sobre o consumo. 
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O imposto sobre os rendimentos individuals subiu dos 2,5 milhoes de &Mares em 2002 para os 3,1 

milhoes em 2007. Apos a implementagao da legislagao fiscal,de 2008, o proveito do imposto sobre 

os rendimentos individuals aumentou de 5,0 milhoes de dolares em 2008 para 7,4 milhOes em 

2012. Preve-se que em 2014 aumente para 9,4 milhoes. 

A cobranga de imposto coletivo registou alteragoes entre 2002 e 2012, nomeadamente: 

Quadro 9 - Imposto Colectivo em milhoes de dolares - real: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1,6 1,7 1,8 4,3 4,8 3,8 6,5 2,0 4,5 4,2 6,5 

Houve um aumento substantial nas cobrangas entre 2007 e 2008, porem registou-se uma descida 

entre 2009 e 2011. 

Quadro 10 - Imposto Coletivo em milhoes de dolares — projecoes: 

2013 (101) 2014 2015 2016 2017 2018 

7,6 13,5 14,0 14,6 15,2 15,8 

Preve-se que o imposto coletivo vá aumentar cerca de 44% em 2014, passando de 7,6 milhOes de 

dolares para 13,5 milhoes. A medio prazo, o imposto colectivo dever6 aumentar a uma media 

modesta de 4% ao ano. A taxa atual de imposto sobre os rendimentos para uma pessoa coletiva ou 

empresa é de 10%. Valor diminuto segundo os padroes regionais. 

Ao abrigo delta legislagao, uma empresa tern direito a deduzir 100% da depreciagao total de urn 

edificio ou ativo no ano de aquisigao. Isto faz corn que os rendimentos tributaveis sejam muito 

menores no ano da aquisigao do edificio ou do ativo, uma vez que a depreciagao é reconhecida 

como uma despesa comercial dedutivel. De modo oposto, se a depreciagao for amortizada havers 

menos despesas dedutiveis para depreciagao e uma base mais alta para rendimentos tributaveis. 

O imposto de retengao cobre uma grande fatia das receitas domesticas. E urn imposto sobre 

determinadas atividades ou servicos. Aplica-se aquando do pagamento ou recegao de rendimentos. 

A tabela seguinte indica os tipos de rendimentos e as taxas de imposto aplicadas aos cidadaos 

residentes em Timor-Leste: 
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Quadro 11- Tipos de rendimentos e as taxas de imposto aplicadas aos cidadaos residentes em TL 

Tipo de Rendimento Taxa 

Royalties 10% 

Rendas provenientes de terrenos e edificios 10% 

Rendimentos de premios e lotarias 10% 

Rendimentos de atividades de construg5o civil 2% 

Rendimentos de servicos de consultoria a nivel da construgao, incluindo 

gestao de projetos 4% 

Rendimentos provenientes da prestagao de servicos de transporte aereo 

ou maritimo 
2,64% 

Rendimentos provenientes de atividades de extragao mineira e de 

servicos de apoio a extragao mineira 
4,5% 

Estando previsto que as receitas petroliferas diminuam a medio prazo, importa prestar ateng5o 

cuidada ao aumento das receitas domesticas. Recomenda-se assim a revis'ao da legislagao fiscal 

(nomeadamente atraves da elaboragao de diversos codigos) para avaliar a necessidade de alterar 

taxas e isengOes relativamente a impostos, mais concretamente: 

• rever as taxas de imposto sobre o consumo, direitos de importag5o e imposto sobre 

vendas relativamente a bens importados, em especial artigos alimentares; 

• introduzir  a  medio prazo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA); 

• eliminar a depreciagao a 100% de urn edificio ou urn ativo como despesa comercial no 

primeiro ano da sua aquisiga- o (pode-se considerar ao inves  a  possibilidade de 

implementar urn metodo de linha reta de depreciagao, atraves do qual a depreciagao é 

amortizada ao longo da vida do ativo, em vez dos 100% no ano de aquisigao); 

• rever  a  atual taxa de imposto sobre os rendimentos coletivos, situada nos 10%; 

• rever as taxas de imposto de retengao sobre atividades de construgAo civil e servicos de 

consultoria a nivel da construga- o (atualmente nos 2% e 4%, respetivamente); e 

• fortalecer a administragao fiscal. 

A medida que a capacidade do pals ao nivel de administracao fiscal melhora, sera dado destaque a 

cobranga de imposto sobre vendas ou imposto sobre o valor acrescentado e a impostos sobre 

rendimentos coletivos e singulares (retidos pelos empregadores). Corn o crescimento das receitas 
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provenientes do imposto sobre vendas ou do IVA e do imposto sobre os rendimentos, o governo 

sera capaz de reduzir as tarifas sobre as importagoes. 

5.2. Despesa 

A despesa global prevista para 2014 ascende a 1,5mil milhoes de dolaresconforme oportunamente 

referido, sem contar corn as contribuigoes dos Parceiros de Desenvolvimento (PD). A estimativa 

global das contribuigoes para 2014 dos PDaponta para 177,9 milhoes de &flares, o que significa que 

o orgamento da despesa de fontes combinadastotalizara 1,678 mil milhoes de dolares. 

A verba inscrita parao total dostres Fundos reparte-se do seguinte modo: 1,035 mil milhoes para o 

Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), 425,136 milhoes parao Fundo de Infraestruturas(FI) e 

40,0 milhoes para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) conformea tabela 

seguinte: 

Quadro 12 — Distribuicao das Despesas do Estado para 2014 

Fundo 
Orgamento para 2014(milhoes de 

USD) 

Peso relativo no OGE 2014 

(%) 

Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL) 1.035 69% 

Fundo de lnfraestruturas (H) 425 28,3% 

Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano 

(FDCH) 

40 2,7% 

Despesa total do OGE 2013 1.500 100% 

E desejavel que doravante a expressao "Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL)" seja 

definitivamente substituida por "Tesouro", porque no atual contexto econOrnico e politico aquela 

expressao deixou de fazer sentido e provoca alguma confusao. 

No piano de agao do Governo para 2014 esta prevista a implementagao das primeiras PPP's e 

identificagao e condugao de uma avaliagao preliminar a projetos relativos a outras eventuais 

Parcerias Publico-Privadas (PPP's). A que outros projetos de PPP's se refere o Governo exatamente? 

Atendendo as suas competencias de fiscalizagao da atuagao do Governo em materia de gestao de 

dinheiros pUblicos, a Comissao "C" exige conhecer corn urgencia quais sao os projetose os termos 

de referencia para os mesmos, devendo ser solicitado ao Ministerio das Finangas que os entregue 

ao Parlamento para analise ate ao final do debate na generalidade a proposta de OGE2014. 

5.2.1. Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL) 

Os Ministerios e outros organismos e servicos do Estado que mais contribuem para a despesa no 

FCTL sao:o Gabinete do Primeiro Ministro e entidades dependentes, o Ministerio da Saucle, o da 
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Educacao, o da Solidariedade Social e o das Obras Pliblicas, representando no seu conjunto 

aproximadamente 40% das dotagoes globais do FCTL, quando em 2013 nao passavam dos 23% : 

Quadro 13 — Despesas dos Ministerios e Servicos em 2014— FCTL (milhoes de dolares) 

Distribuicao do Orcamento Proposta OGE 2014 

Presidencia da Republica 9,538 

Parlamento Nacional 13,500 

Primeiro Ministro 132,039 

Vice-Primeiro Ministro 1,039 

Ministerio do Estado e da PCM 6,793 

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros 3,945 

Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares 0,247 

Secretaria de Estado da Comunicagao Social 1,852 

Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional 1,248 

Secretaria de Estado para o Apoio do Setor Privado 3,011 

Secretaria de Estado para a Promocao da Igualdade 1,626 

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto 7,470 

Secretaria de Estado para a Politica de Formag5o 

Profissional e Emprego 15,397 

Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Cooperagao 32,232 

Ministerio da Defesa e Seguranca 2,046 

Secretaria de Estado da Defesa 3,393 

FALINTIL 21,039 

Secretaria de Estado da Seguranca 9,600 

Policia Nacional de Timor-Leste 27,476 

Instituto de Defesa Nacional 1,573 

Ministerio das Finanyas 15,301 

Dotagoes para Todo o Governo 82,482 

Ministerio da Justica 19,941 

Ministerio da SaOde excluindo SFA 66,243 

SAMES 0,975 
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Ministerio da Educacao 106,618 

Ministerio da Administracao Estatal 36,970 

Ministerio do Comercio, Inclustria e do Ambiente 20,918 

Ministerio da Solidariedade Social 146,716 

Ministerio das Obras PUblicas excluindo SFA 137,493 

IGE 3,920 

Ministerio dos Transportes e Comunicagoes excluindo SFA 8,281 

ANATL 1,207 

APORTIL 8,143 

Ministerio da Agricultura e Pescas 25,247 

Ministerio do Turismo 6,908 

Ministerio do Petraleo e Recursos Minerais 10,9 

Tribunals 4,087 

PGR 3,628 

Provedoria dos Direitos Humanos e Justica 1,542 

RTTL 3,268 

CNE 8,928 

CAC 1,818 

Comissao da Fug50 PUblica 3,823 

UNTL 14,446 

TOTAL (FCTL) 1.035 

Fonte: Livros 4g e 4B que acornpanham a proposta de lei do OGE2014 

De entre as "Dotagoes para todo o Governo", destaca-se a "Reserva de Contingencia"gerida pelo 

Ministerio das Finangas. 0 seu orgamentoaumenta de 19,332 milhoes para 24,71 milhoes em 2014 

(aumentando 28%). Ha dificuldade em compreender esse crescimento especialmente se 

serecordar a forma como tern sido utilizada nos anos mais recentes e a execugao atingida em 2013. 

No dia 26 de novembro de 2013, em resposta a urn pedido de informag5o escrita requerida pela 

Comiss5o "C" o Ministerio das Finangas forneceu ao PN a listagem das despesas suportadas pelo 

Fundo de Contingencia ate essa data, por conta do OGE 2013. Os dados fornecidos permitiram 

concluir que dos 19,332 milhoes aprovados pelo PN para o Fundo de Contingencia de 2013, 6,462 

milhoes foram ao longo do ano distribuidos ao "Gabinete do Primeiro Ministro" (2,081 milhOes 

para suportar a Miss5o de Apoio ao Processo Eleitoral na Guine-Bissau), ao "Ministerio da Sat:1de" 

(2,2 milhoes para a compra de medicamentos urgentes), ao "Ministerio da Solidariedade Social" (1 

milh5o para ajuda em consequencia de desastres naturais ocorridos no territorio) e 

aproximadamente 1,2 milhoes para "Dotagoes para todo o Governo" a titulo de orcamento 

adicional para o pagamento de pensoes a ex-titulares e membros de Org.jos de soberania, a 

aquisigao de uma viatura para urn ex-titular de orgao de soberania e pagamentos associados a 
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despesas de saCide no estrangeiro nao previstas legalnnente. Adicionalmente, outros 8,7 milhoes de 

dolares foram contabilizados e pagos como "Gastos de Contingencia" em despesas que devem ser 

cuidadosamente avaliadas politicamente pelo PN face a sua natureza nao contingencial e, 

finalmente, em compromissos inscritos que totalizavam 2,8 milhoes no Fundo. Conclui-se assim 

que em 26 de novembro de 2013, o saldo restante no Fundo de Contingencia era de 1,38 milhoes 

de &flares. 

No FCTL em 2014,as verbas identificadas como estando diretamente sob o controlo do Primeiro 

Ministro traduzem um esforgo de mais 26,5 milhoes de &flares em relacao a 2013e a justificacao 

nao pode ter a ver corn a nova "Agencia de Planeamento Estrategico de Investimento" cuja dotagao 

sera de apenas 375 mil &flares, mas sim corn o aumento significativo do "Secretariado do Primeiro 

Ministro" (que ve o seu orcamento crescer de 1,603 para 3,170 milhOes), da Agencia de 

Desenvolvimento Nacional (que cresce de 8,7 para 29, 5 milhoes de &flares) e do Programa de 

Desenvolvimento Integrado Distrital (que aumenta de 71,3 para 77 milhoes de &flares). 

5.2.2. Programas PNDS e PDID 

0 Livro 3 — "Distritos" que acompanha a proposta de Orcamento Geral do Estado para 2014, 

detalha o investimento do Governo para o desenvolvimento local dos distritos e sucos, atraves dos 

programas PNDS e PDID. 

0 PNDS, Programa Nacional para Desenvolvimento de Sucos, foi aprovado pela Resolugao n. 9 

 1/2012 do IV Governo Constitucional, corn os seguintes objetivos: 

• Fortalecer a comunidade, incluindo seus lideres e estruturas de lideranga de sucos, de 

entre os quais os conselheiros dos sucos, representantes dos jovens e mulheres,e outros. 

• Estabelecer infraestruturas basicas que sac) consideradas propriedadede cada suco. 

• Assegurar manutencao de projeto e garantira suasustentabilidade em fornecer beneficios 

para a comunidade. 

0 financiamento do Programa de PNDS é assegurado por via de Transferencia Publicas a partir 

do Fundo Consolidado de Timor Leste a cada Suco,com base na sua populacao e classificagao 

de localizagao geografica,.. 

0 mapeamento de todos os distritos permitiu apurar o perfil de cada distrito, baseado nas seis 

componentes seguintes: 

• Linha de pobreza nos distritos 
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• Qualidade de agua potavel nos distritos 

• Saneamento basic° nos distritos 

• Numero da familias envolvida em cada atividade agricola 

• Numero liquid° de inscrigoes no ensino primario 

• Proporg5o de populag5o corn fracos rendimentos econornicos 

Em 2014,0 PNDS obtera uma dotag5o orgamental de 13,6 milhoes de Mares, dos quais 1,1 

milhoes destinadosa implementag5o de projetosfisicos e 2,5 milhoes a servicos 

operacionaisassociados. Este Programa sera implementado apenas em 250 sucos do total de sucos 

existentes nos 13 distritos, ja que os 388 tecnicos que ir5o fornecer apoio de assistencia a 

implementag5o do PNDS em todos os sucos, foram recrutados em setembrode 2013 e encontram-

se ainda em formag5o. 

Por seu turno, o Programa PDID, estabelecido pelo Decreto Lei n. 2  4/2012, é financiado atraves da 

categoria de Capital de Desenvolvimentodo Fundo Consolidado de Timor-Leste. A sua coordenagao 

esta a cargo do Ministerio de Administrag5o Estatal e enquanto entidade responsavel pela alocag5o 

do orgamento aos varios distritos, o Ministeriorecorre a criterios pre-definidos, tais como a 

densidade populacional e taxa de pobreza. 

A dotag5o orgamental do PDID abrange o PDD1 e PDD2, que sac) projetos de continuagao de PDD 

implementados pelo Ministerio de Administrag5o Estatal em 2010, 2011 e 2012 passaram desde 

2013 a ser implementados pela ADN. A contribuig5o dos PDD's é considerada tambern como uma 

parte principal do programa do desenvolvimento distrital. 

O Orgamento destinado ao PDID é de76,9 milhoes de dolaresdos quais40,2 milhoes s5o destinados 

a novos projetos e 36,7 milhOes para aqueles de reapropriag3o dos doPDD1 e PDD2 de 2013. 

A dotag5o global destinada ao PDID e do PNDS para o ano 2014 sera de 90,5 milhoes e osbeneficios 

para a populag5o de cada urn dos 13 distritos apresenta-se na tabela seguinte: 
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Quadro 14 - PDID e do PNDS para o ano 2014:beneficios para cada urn dos 13 Distritos 
milhoes de adores 

Distrito PNDS PDID Contribuicoes 

Parceiros de 

Desenvolvimento 

(PNDS + PDID) 

PDD1 PDD2 Reapropriac5o total 

(PDD1 e PDD 2) 

Aileu 0,94 0,451 2,04 1,14 8,1 

Ainaru 0,63 0,547 2,19 3,76 4,9 

Baucau 1,83 1,03 2,54 3,80 4,3 

Bobonaro 1,63 0,76 3,15 3,57 5,9 

Cavalima 0,988 0,519 2,46 3,42 9,6 

Dili 0,487 0,289 2,56 5,95 9,4 

Ermera 1,69 1,08 2,62 2,81 3,6 

Lautem 0,84 0,516 2,09 1,73 2,6 

Liquica 0,75 0,493 2,89 1,87 3,1 

Manatuto 1,06 0,655 2,24 3,02 5,9 

Manufahi 1,02 0,383 2,55 1,92 2,5 

Oecusse 0,607 0,940 1,76 1,12 4,7 

Viqueque 1,17 0,479 2,97 2,57 2,0 

5.2.3. Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) 

0 Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH), estabelecido pela Lei n. 2  1/2011, de 14 

de fevereiro e regulamentado pelo Decreto-Lei n. 2  12/2011, de 23 de marco, tern como objetivo 

financiar programas e projetos plurianuais de formagao e qualificag'ao de recursos humanosda 

administracao pUblicae, por essa via,acelerar o desenvolvimento nacional nas diversas areas, tais 

como a Sai1de, a Educacao, as Financas, a Justica, a Administragao Estatal, o Ordenamento do 

Territorio, os Recursos Naturals, a Formag"ao Profissional e Emprego, Juventude e Desporto, a PNTL 

e a F-FDTL. 

O graficoseguintepermite constatar a evolucao do Fundo desde o momento da sua criagao e chegar 

a conclusao que este tern vindo a crescer, ainda que de forma suave,comparativamente corn as 

31 



Evoluc5o do FDCH 2011/2014 

■ ORCAMENTADO 

■ EXECUTADO 

• SALDO FINAL DO 

ANO 

50 
40 
30 
20 
10 

0 

0, N.  0 1., 	.. 	1, 	' 
<<, 	k.

1 	
<<, 	

c , C.) 	C.) 	C) 	C.) 
0 0 0 0 

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Repiiblica Democrat ica de Timor-Leste 

COMISSAO DE FINAKAS PIJBLICAS 

outras despesas do OGE, ate 2014, ano em que inverte a tendencia e recebe urn torte de 2,5 

milhoes de dolares (menos 5,8% que em 2013). 

Grafico 4 —Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (2011-2014) 

Constata-se quepara o prOximo ano,as verbas destinadas ao Fundo de Desenvolvimento de Capital 

Humano (FDCH) sera() de 40 milhoes de dolares e o seu peso relativo no OGE sera de apenas 2,7%. 

As verbas repartem-se por quatro Programas: Formagao Profissional, Formagao Tecnica, Bolsas de 

Estudo e Outros Tipos de Forma*, e inscrevem-se exclusivamente na categoria de "Bens e 

Servigos", corn a seguinte distribuigao: 

Quadro 15 — Programas inscritos no FDCH para 2014 

Unid: milhoes de dolares 

FDCH - 2014 Despesa para 2014 

Formac5o Profissional 10,116 

Formacao Tecnica 4,549 

Bolsas de Estudo 22,214 

Outros tipos de Formacao 3,121 

TOTAL FDCH 44,000 

Entre os dados solicitados ao Ministerio das Finangasconstavam os balancetes de execug5o 

ornamental de 2013 por Fundo.Sublinha-se queos mesmos nao foram fornecidos a Comiss5o "C" 

ate a data da aprovag5o do presente relatorio e parecer, prejudicando a sua analise. Tambern o 

Portal da Transparencia do Governo n'ao apresenta desagregadamente a informacao ornamental 

referente aos Fundos Especiais ao nivel de programas/projetos. 

E corn agrado que a Comissao observa que o Ministerio do Turismo inscreveu para o prOximo 

ano100.000 Mares no Fundo para formagk tecnica aos seus funcionarios nas areas de ingles, de 
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organizacao de eventos, redes digitaise media e que projects para os anos seguintes manter o 

mesmo ritmo de formacao tecnica, depois de no ano anterior nao ter inscrito projetos de formagao 

nesse Fundo Especial. 

No Fundo urn dos quatro programas inscritos designa-se por "Outros Tipos de Formacao" 0 

Parlamento Nacional necessita de compreender que tipologias de formagao estao ali incluidas para 

melhor poder exercer os seus poderes de fiscalizacao. 

Chama-se a atencao para a execucao deficitaria da UNTL no ano em curso, no ambito do FDCH,que 

a leva afazer transitar para o pr6ximo ano 109.500 dolares,no 'ambito do programa de "Formagao 

Profissional". Essa projeccao resulta da leitura do livro 6, podendo vir naturalmente a sofrer ainda 

ligeirasalteragOes ate final do ano. 0 Gabinete do Primeiro-Ministro reflete o mesmo 

comportamento ao fazer transitarpara o prOximo ano 35.000 dOlares nao gastos que se destinavam 

a "Formagao Tecnica" (nomeadamente a capacitagao tecnica de funcionarios no servico de 

atendimento publico, gestao de arquivos e Tecnologias de Informagao e Comunicagao 

(informatica)) e 110.500 &flares destinados a "Outro tipo de Formagao". 

0 INAP/CFP tambem deixara por executar em 2013, pelo Fundo,731.000 &flares destinados a 

capacitagao de funcionarios pUblicos, dos quais 581,5 mil dOlares seriamutilizados em bolsas de 

estudo para os funcionarios pCiblicos. 

Tambem o Ministerio da Educacao que em 2013 nao utilizou os 1,687 milhoes de &flares que tinha 

destinado a bolsas de estudo (subsidios aos estudantes finalistas nas Filipinas, Tailandia, Portugal, 

Brasil, Cuba, Indonesia e Timor-Leste e acompanhamento e monitorizacao de bolseiros), o que é 

preocupante pelas dificuldades acrescidas que a situagao podera ter criado certamente aos 

potenciais destinatarios. 

Segundo o livro orcamental n. 2  6, que acompanha aproposta de OGE para 2014, os saldos a 

transitar do Fundo de 2013 totalizam 3,8 milhoes de dolares, o que representa quase 9% das verbas 

do OGE 2013 distribuidas ao FDCH. Observando os dados doPortal de Transparencia no dia 22 de 

novembro, entao a situagao piora substancialmente podendo antever-se uma transicao de saldos 

por falta de execucao, que podera chegar a 6 milhOes de &flares (15%). 

5.2.4. Fundo de Infraestruturas (FI) 

A execucao do Fundo de lnfraestruturas em 15 de novembro de 2013, conforme consta no Portal 

de Transparencia do Governo, é de 215 milhoes aproximadamente, correspondendo a 36% 

(obrigagoes + pagamentos) conforme se deduz da tabela a baixo: 
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Quadro 16— Execuc5o do Fl em 2013 

Fundo de lnfraestruturas OGE2013 Cabimentos Obrigacities Pago Saldo 

ExecugSo 

(%) 

Emprestimo Fl (ADB) 10 0 0 0 10 0% 

Infraestruturas Emprestimo (BM) 10,5 0 0 0 10,5 0% 

lnfraestruturas Emprestimo (JICA) 3,088 0 0 0 3,088 0% 

Infraestruturas Emprestimo EXIM 20 0 0 0 20 0% 

Total de Emprestimos no Fl 43,588 0 0 0 43,588 0% 

Total 	Fl s/ emprestimos 560,789 62,041 96,458 118,12 284,17 38% 

TOTAL Fl 2013 604,377 62,041 96,458 118,12 327,758 36% 

A execu(ao deveria ter atingido (a data de referencia de 15 de Nov. de 2013) 87,5%correspondente 

a percentagem do ano decorrido,muito diferente dos 36% que a presenta realmente, o que por si s6 

evidencia as grandes deficiencias corn que se debate o Governo em termos de planeamento e de 

implementagao degrandes, medios e pequenosprojetos de infraestruturas. A situaga- o degrada-se 

ainda mail se tomarmos em considerack apenas o valor efetivamente pago, cerca de 20% do total 

organnentado, correspondendo as "obrigagOes" a cerca de 16%. 

A execug -ao de 2012 tambern na- o tinha sido muito superior (43%), tendo nesse ano os pagamentos 

totalizado 376,1 milhOes de dolares. Em 2013 a situacao pioraum pouco, corn apenas 214,6 milhoes 

executados ate 15 de novembro e executara, quanto muito 280 milhoes ate final do ano, o que 

corresponde a cerca de 46% do orgamentado. 0 Fundo de Infraestruturas tern vindo a reduzir a sua 

taxa de execug5o desde 2011 (474 milhoes gastos em 2011, 376 milhoes gastos em 2012 e 

eventualmente 280 milhoes gastos ate final de 2013). Esta evolugao carece de uma reflexa - o 

profunda do Governo e de ser por este tomada em consideraga- o na elaborag5o dos orgamentos 

anuais, que surgem, assim, demasiado inflacionados em relaga- o ao valor executado. Isto, que 

normalmente se remete para a capacidade de execuga- o orgamental do Governo, remete tambern 

para a sua capacidade de fornnulagao dos orgamentos. 

No Anexo IV da proposta de lei de OGE 2014 o Governo inscreve 425,135 milhoes de Mares para o 

Fundo de Infraestruturas (374,1 milhoes se descontarmos os projetos financiados por 

emprestimos). Os projetos financiados corn recurso a emprestimos totalizar5o 51 milhoes de 

Mares (ate ao momento ainda na- o foi utilizada qualquer verba dos emprestimos aprovados no 
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OGE 2012 retificativo e no OGE de 2013).Em conclusk, parece estar mais de acordo corn as 

capacidades atuais de execu45o de projetos no ambito deste fundo se se lhe destinar, ern 2014, 

uma verbs de 300 a 350 milhoes de Mares (incluindo emprestimos) em vez dos 425,135 milhoes 

propostos. Os saldos remanescentes na conta do Fundo no tesouro que n5o forem utilizados 

dever5o ser aplicados,com o objetivo de aumentar a sua rentabilidade.Os Programas e Projetos 

contemplados pelo Fundo de Infraestruturas em 2014 distribuem-se da seguinte forma: 

Quadro 17 - Programas e Projetos do Fundo de Infraestruturas para 2014 
Unid:milhoes de USD 

FUNDO INFRAESTRUTURAS (Capital de Desenvolvimento) - PROGRAMAS Proposta orcamental 2014 

Agricultura e Pescas (IrrigacSo e Porto Pesqueiro) 6,965 

Agua e Saneamento 7,800 

Desenvolvimento Urbano e Rural 7,250 

Edificios Piiblicos 21,536 

Sistema informatico financeiro e Infraestruturas 19,820 

Setor da Juventude e Desporto (Infraestruturas desportivas) 1,800 

Setor da Educacao (Escolas e Universidades) 9,489 

Eletricidade 56,350 

Informatica 4,200 

Objetivos de Desenvolvimento do Milenio (Agua, Saneamento e habitgoes) 27,000 

Setor da Sat1de (Hospitais e Clinicas) 5,042 

Defesa e Seguranga 20,431 

Solidariedade Social (Monumentos) 0,767 

Tasi Mane 46,300 

Estradas 57,011 

Pontes 19,859 

Setor Aeroportos 10,517 

Setor Portos 13,225 

Regiki de Oe-cusse 20,869 

Turismo 2,850 

Preparac5o de Desenhos e Supervis5o — Novos Projetos 15,007 

(*) Programa de Emprestimos (Estradas, Agua e Saneamento, Aeroporto) 51,049 

TOTAL DAS DESPESAS DO Fl 2014 425,135 
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A comiss5o "C" regista corn apreensao os pianos do governo para gastar verbas significativas para 

constru45o de edificios para funcionamento dos servicos publicos, sem que esteja suficientemente 

demonstrada a sua necessidade.E uma situag5o preocupante e o Parlamento Nacional devera 

ajuizar, em sede de apreciac5o na especialidade da proposta de OGE para 2014,esta opc5o 

governativa, que envolve o gasto de verbas muito significativasnos proximos anos, sugerindo o 

abrandamentodo ritmo de construcao anual de novos edificios ministeriais, de forma a libertar 

verbas para outros projetos porventura mais uteis e urgentes para a populaga- o timorense. Isto 

deve ser visto no contexto da ja referida queda significativa das receitas petroliferas nos proximos 

anos. 0 Estado nao pode continuar a assumir compromissos para os quais podera nao vir no futuro 

a ter os necessarios recursos financeiros. 
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VI. 	CONCLUSOES E RECOMENDWES 

6.1. 	Conclusoes 

Ano apes ano,vai sendo mais visivel o esforgo do Governo para ajustar a despesa publica as reais 

necessidades do Pais e a capacidade de realizag5o por parte dos Ministerios e, na- o menos 

importante, ao controlo da inflag5o. A proposta de OGE para 2014 acompanha essa tendencia de 

contencao de gastos e, para o proximo ano, as despesas do Estado reduzir-se-"ao em 147,5 milhOes 

de Mares, sem contabilizar os compromissos ja assumidos pelos Parceiros de Desenvolvimento. 

A flexibilidade demonstrada pelo Governo para acolher dentro do possivel,as sugestoes e 

recomendagOes do Parlamento Nacionale de louvar e da urn sinal claro aos agentes econornicos 

sobre a necessidade de racionalizar cada vez mais os encargosdo Estado atraves de planeamento 

consistente e atempado, nummomento em que é ja evidente que as receitas petroliferas que tem 

financiado generosamente os orgamentos do estado timorense tern os dias contados, devendo 

terminar dentro de escasso n6mero de anos. Uma melhor gestho orcamental do lado da despesa 

nao pode nem deve, no entanto, fazer descurar a componente da receita, em especial da receita 

no petrolifera (as chamadas "receitas domesticas"). Nessa materia o Governo tern um longo 

caminho a percorrer para substituir gradualmente, mas de uma forma que comega a ser cada vez 

mais urgente, a receita proveniente do petroleo por receitas domesticas e, desse modo, assegurar a 

sustentabilidade financeira do Estado e do Pais no medio/longo prazo. Bastara a leitura atenta 

doQuadro da pag. 42 do livro 1 do OGE2014 para concluir que é essencial rever o regime tributario 

(incluindo as tarifas alfandegarias) e aumentar e diversificar as taxas cobradas pela prestagao de 

services publices. 

Tambem a remuneraga- o dos depositos das contas oficiais no Tesouro assume urn peso quase nulo 

no financiamento do OGE, 200.000 dolares em 2013 e 300.000 mil no proximo ano. Sugere-se ao 

Ministerio das Finangas que rentabilize os depositos existentes nas contas oficiais do 

Tesouro,agendando a subscricao de aplicagOes financeiras de curto prazo sem prejudicar o piano de 

pagamentos do Estado.Sugere-se ao Ministerio da Finangas que procure calendarizar as suas 

necessidades de dinheiro liquid() e as comunique ao Banco Central para que este possa, atraves de 

aplicag3o dos dinheiros publicos a prazos mais dilatados, remunerar de forma mais proveitosa 

esses mesmos fundos atraves, nomeadamente, de depositos junto da banca comercial do Pais. 

A tentag5o de transferir anualmente do Fundo Petrolifero mais do que o Rendimento Sustentavel 

Estimado (RSE) para custear a atividade do Estado na'o é sustentavel e por isso ha necessidade de 

ajustar o OGE, n5o apenas de acordo corn execug5o real da despesa dos anos anteriores, mas 

tambern tendo por base as previsiveis restrigoes de acesso a financiamentonum futuro corn 
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receitas petroliferas muito limitadas ou nulas. 0 orgamento de 2014 deve, pois, ser enquadrado 

numa visa° de mais longo prazo em que é essencial perspetivar um financiamento das contas 

publicas nao baseada apenas em receitas petroliferas, protegendo, nomeadamente, a base 

financeira do Fundo Petrolifero no respeito pelas legitimas expetativas das geragOes vindouras, 

promovendo-se o equilibrio geracional. 

Nao apenas a Comissao "C" mas tambern as restantes Comisseies Especializadas apelaram ao 

Governo para, nomeadamente atraves do Ministerio das Finangas, aumentar a qualidade da 

informagao que presta ao Parlamento Nacional nos livros que complementam a proposta de 

OGE.Por exemplo, relativamente aos mapas do orcamento do Fundo Consolidado de Timor-Leste, 

os montantes distribuidos aos Ministerios em 2013 nao condiziam, aquando da sua remessa ao PN, 

com os valores aprovados no OGE 2013 e esse erro sisternatico dificultou a analise das Comissoes e 

apenas no passado dia 25 de novembro foram disponibilizados a Comissao "C" os ficheiros ja 

corrigidos em suporte papel. 

Nao sera necessario recorrer acomplexosindicadores de medico de pobreza para compreender 

que a populagao na grande maioria dos distritosdo Pais se debatediariamente com graves carencias 

alimentares, faita de salubridade e de equipamentos de saude e educativos em quantidade e 

qualidade suficientes. Contrastando corn esse fato, em Dili proliferam cada vez mais edificios 

ministeriais que competem entre si quanto ao numero de pisos,bem como, equipamentos 

sumptuarios, redundantes,para alojar altas individualidades estrangeiras aquando da sua 

deslocagao a Timor-Leste a convite do Governo (como é o exemplo do novo edificio junto a igreja 

de Motael, em Dili) e as despesas associadas a viagens ao estrangeiro em todos os Ministerios 

dispara sem grande controlo. 

Uma chamada de atengao se exige face ao desconhecimento demonstrado por alguns dos 

Ministros e Secretarios de Estado durante as audigoes nasvarias ComissOes, no ambito da 

apreciagao inicial da proposta de lei de OGE para 2014, tanto em materia de gestao orgamental dos 

respetivos Ministerios/Secretarias de Estado como acerca da propria moldura legal doOrgamento 

deEstado. Por essa razao urge dotar os ministeriose servigos sob a sua tutela de servicos de 

auditoria interna que monitorizem numa base diariaou pelos menos semanal, a situagao 

orgamental e patrimonial existente, os desvios detetados e as solugoes corretivas possiveis e que o 

reportem as respetivas tutelas. 

A Comissao C nao subscreve, para efeitos orgamentais a insergao, com a subsequente, perda de 

autonomia, da "EDTL" em 2014 (ver Anexos III da Lei de OGE2013 e da proposta de OGE2014). 

lnsta-se o Governo a estudar a possibilidade de efetivar, atraves da criagao do seu regime juridico, 

uma Empresa Publics, uma vez que este servigose trata de urn dos grandes centros de custos e de 
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receitas do Estado. A na- o autonomizacao por via da criagao de urn organismo autonomo leva a que 

informag5o financeira que Ihe respeita se dilua, de futuro,no orgamento do Ministerio das Obras 

Publicas e a transparencia tenders a reduzir-se.Cre-se que esta perda de autonomia deve ser 

revista de modo a mais facilmente se poder conhecer as contas da empresa n'ao sendo admissivel, 

dado a sua relevancia, que seja entendida como se de uma qualquer direcgao-geral se tratasse. 

Finalmente urn breve apontamento acerca da Conta Geral do Estado respeitante ao ano de 2012, 

que ainda que de forma indireta,afeta e complementa a analise da Comissa"o "C" sobre a proposta 

orgamental para 2014. 0 Tribunal de Recurso, ern cumprimento da lei, remeteu ao Parlamento 

Nacional o seu Relatorio e Parecer no dia 25 de novembro de 2013, que na mesma data baixou a 

Comissao "C" por despacho do Presidente do Parlamento Nacional. 0 momento da sua remessa 

tardia ao PN impossibilitou que a Conta Geral do Estado de 2012 fosse debatida e aprovada antes 

do OGE para 2014 como seria desejavel, mas permitiu que fosse ainda assinalada neste relatorio e 

parecer da Comiss5o, pelo menos uma importante das suas pertinentes recomendagoes ao 

Governo sobre a Conta Geral do Estado que no entender desta Comissa"o se deve estender 

proposta de OGE: que a informa45o da divida n5o financeira (dividas dos Ministerios e seus 

Servigos, bem como dos FSA, Fl e FDCH) passe a constar da CGE e dos OGE e que, para o efeito, o 

Tesouro mantenha registos atualizados sobre as dividas a fornecedores de todas as entidades 

pUblicas. 
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6.2. 	Recomendacties 

A analise a execugao orgamental de 2013 teve em consideragao que o OGE nesse ano so entrou em 

vigor no mes de Margo e que um orgamento de doze meses esta a ser executado em cerca de nove 

meses, o que so revela reduzido conhecimento dos varios Ministerios sobre a utilizagao de 

duodecimos ate a entrada em vigor de urn novo Orgamento do Estado. 

Face a proposta de OGE para 2014, apps a realizagao de urn numero significativo de audigoes 

p6blicas e a analise dos relatorios e pareceres das restantes Comissoes Especializadas 

Permanentes, aComissao "C" recomenda ao Plenario do Parlamento Nacional o seguinte: 

1. Que de futuro o Governo passe a cumprir a data limite de 15 de outubro, imposta pelo art. 9 

 309  da Lei n.9  13/2009 para a submissao ao Parlamento Nacional da proposta de 

Orgamento do Estado para o ano fiscal seguinte, salvo em situagc5es excecionais 

devidamente previstas na lei. 

2. Corn o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira do Pais e de, no curto prazo, 

contribuir para a redugao da taxa de inflagao, o Governo deve procurar retirar do fundo 

petrolifero o estritamente necessario, eliminando ja em 2014 o recurso a verbas 

excedentes do "rendimento sustentavel", sob pena da sua nao aprovagao pelo Parlamento 

Nacional nos termos da Lei. 

3. A Comissao recomenda ao Governo que ate 31 de dezembro do ano em curso, transfira do 

Fundo Petrolifer° para o OGE 2013 apenas o estritamente necessario para acudir as suas 

necessidades de gestao, nos termos que a lei preve. 

4. Sistematicamente as taxas de execugao dos OGE ficam muito abaixo dos 100%, atingindo 

quanto muito cerca de 80%. A repetigao deste facto remete o principal problema mais para 

o processo de elaboragao dos orgamentos, que faz corn que eles sejam sistematicamente 

sobredimensionados relativamente a capacidade da sua execugao, do que para o processo 

de execugao em si mesmo. Recomenda-se por isso que seja revisto o processo de 

elaboragao dos Orgamentos, de modo a que os valores neles inscritos estejam mais de 

acordo com as reais capacidades de implementagao dos mesmos. Por isso é aconselhavel o 

ajustamento das propostas orgamentaispara valores mais realistas. 
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5. Atendendo a fraca realizag5o esperada ate final do ano em curso na grande maioria dos 

projetos inscritos no Fundo de lnfraestruturas, a Comissao recomenda urn ajustamento 

mais realista e adequado da proposta orgamental destinada a esse Fundo em 2014. 

6. Para 2014, o Governo volta a equacionar no Fundo de Infraestruturas,a construg5o de 

inUmeros edificios para alojar os ministerios e outros servigos publicos. Tratando-se todos 

eles de projetos plurianuais que ir5o em conjunto no final da sua edificagao, atingir valores 

incomportaveis, a Comiss5o "C" considera que essa opgao politica n5o merece ser 

considerada prioritariapara ja, apelando ao Governo que se concentre nesta fase corn 

outros equipamentos Oblicos e obras de infraestruturas mais necessarios a populag5o, e 

aconselha vivamente o Governo a repensar a sua estrategia no medio prazo. 

7. 0 Governo afetano prOximo orgamento 24,7 milhoes de dOlares para a "Reserva de 

Contingencia", urn valor superior em mais de 5,3 milhoes em relag5o a 2013, o que, apesar 

de inferior ao tecto legal de 3% do orgamento global, é elevado para o fim a que se destina. 

Recomenda-se ao Governo o cumprimento estrito da disciplina orgamental, de forma a 

evitar o recurso sistematico as verbas de contingencia segundo os requisitos legais. 

8. Recomenda-se que o Governo se dote dos mecanismos adequados a fazer projecgoes 

fiaveis, baseadas em indicadores econornicos fundados em estudos de instutigOes nacionais 

e internacionais reputadas e independentes, por forma a que as politicas econOmicas se 

fundem em dados reais e actualizados. 

9. Atendendo aos numeros relativos a inflag5o, que se vem verificando nos anos anteriores, 

bem como aqueles que se registam atualmente, a Comiss5o C insta o Governo, no prazo de 

seis meses, a estudar a atualizag5o dos salarios e vencimentos da fung5o pablica por forma 

a que se combata a crescente falta de poder de compra. 

10. A urgente adog5o do piano estrategico para a Radio e Televis5o de Timor-Leste (RTTL), 

instrumento indispensavel para o desenvolvimento da empresa e dos investimentos 

necessarios ao seu crescimento, a melhoria da qualidade e diversificag5o dos servicos que 

presta e a procura de solugeies praticas que viabilizem o exercicio efetivo da autonomia 

financeira da RTTL ainda que de modo gradual e acompanhado do respectivo aumento da 

sua capacidade de gest5o, bem como a definig5o de urn estatuto pr6prio para o seu 

pessoal, distinto da Fung5o Publica e compativel corn a sua natureza de empresarial e as 

especificidades da sua atividade. 

11. A Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-cussecontinua sem regime juridico 

proprio, pelo que se recomenda que seja produzida legislacao que regule todos os aspetos 
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da sua existencia e funcionamento, como sejam a sua natureza juridica, a sua finalidade e 

objetivos, a sua tutela, as suas competencias, o seu figurino institucional, a sua gesta'o e 

financiamento. Consequentemente, a utilizag5o da verba proposta deve ficar condicionada 

a existencia da legislag5o respetiva. 

12. A Comissao recomenda ao Governo que, no ambito da politica da implantaga'o do poder 

local, acelere a conclusao do pacote legislativo sobre Poder Local e Descentralizagao e o 

remeta ao Parlamento Nacional. 

13. Na analise dos orcamentos dos varios Ministerios e outros servicos constatou-se uma 

grande apetencia para se preverem valores importantes de "concessoes publicas" ao dispor 

da decis5o discricionaria dos responsaveis maximos das instituigoes do Estado. Ainda que 

se compreenda a necessidade de estes disporem de verbas para acorrerem a necessidades 

nao previsiveis aquando da elaboragao do Orgamento, a verdade é que algumas delas sac) 

previsiveis e, por isso, devem ser perfeitamente identificadas nos Orgamentos como 

atividades das instituigoes, a bem da transparencia e da boa gesthodos dinheiros pUblicos. 

14. As despesas corn viagens ao estrangeiro devem ser fortemente condicionadas para evitar 

desperdicios inUteis dos dinheiros pilbicos. A Comiss'ao "C", acompanhando proposta da 

comiss5o "D", recomenda urn emagrecimento dessa componente em todos os Ministerios, 

corn excegao das verbas destinadas a esse fim inscritas nos principals org5os de 

representagao externa do Estado: a Presidencia da RepUblica, o Primeiro-Ministro e o 

Ministerio dos Negocios Estrangeiros. Recorde-se que o Parlamento Nacional ja aprovou no 

seu orgamento privativo para 2014 uma redugao nesta tipologia de despesas. 

15. Tendo em considera0o as expectativas de evolugao das receitas petroliferas e a 

necessidade de aumentar as receitas domesticas, recomenda-se que o Governo equacione 

desde ja a possibilidade de aumentar as receitas dos impostos.Recomenda-se assim a 

revis -ao da legislagaofiscal para avaliar a necessidade de alterar taxas e isengoes 

relativamente a impostos. Igualmente recomenda-se especial atengao a impostos do vicio, 

os relativos ao tabaco e alcool, que cumprem uma dupla fung5o social. 

16. E tambern o entendimento desta Comiss'ao, que o Governo deve equacionar uma subida 

das taxas alfandegarias cobradas no Pais. Se a sua redu(ao efetuada ha alguns anos foi 

justificada como urn incentivo ao investimento estrangeiro que geraria emprego e 

produziria bens para consumo nacional e, mesmo, para exportagao, é hoje evidente que tal 

objetivo n5o foi alcangado. Tal subida das taxas alfandegarias para urn nivel a definir (mas 

que, acredita-se, deveria ser pelo menos para cerca de 15% para o conjunto da pauta 
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aduaneira) tera entre outros os seguintesobjetivos: desincentivar o elevado nivel de 

importagoes, que parece ser insustentavel a prazo, dadas as expectativas de reduga'o a zero 

das receitas petroliferas e criar uma fonte de receitas nao-petroliferas que ajude a financiar 

o OGE. 

17. A Comiss5o mais considera que devem ser objeto de tratamento especial, corn taxas 

menores, os produtos mais presentes na dieta alimentar e nas despesas de habitag5o (ex: 

cimento) dos grupos socials mais pobres, dado que que alguns desses produtos, por razoes 

de economias de escala, dificilmente poderao ser produzidos entre nos, perdendo-se assim 

o efeito de "substituiga- o de importagOes" esperado. 

18. A projeg5o de juros a receber em 2013 a titulo de remuneraga- o das contas oficiais no 

Tesouro fica-se pelos 200.000 Mares norte-americanos e na proposta de OGE para 2014 a 

estimativa de juros a arrecadar permanece extrennamente baixa, atingindo no maxim° 

300.000 dolares. Atendendo a incontornavel necessidade de aumentar urgentemente as 

receitas nao petroliferas, recomenda-se vivamente ao Governo que instrua o Banco Central 

a realizar aplicagoes financeiras de curto prazo corn uma taxa de rentabilidade de baixo 

risco superior a atual, agendando o vencimento das mesmas de forma a nao comprometer 

os compromissos de pagamentos do Estado ao longo do ano. 

19. Mantern-se inalterada a situagao em termos de taxas a cobrar pelas Embaixadas de Timor-

Lesteno estrangeiro e assim a receita orgamentada para 2014 permanece nula. A Comiss5o 

"C" nao compreende as razoes pelas quais o Executivo nao faz repercutir nos utilizadores 

dos servigos prestados pelas Embaixadas e Consulados os custos inerentes aos mesmos. 

20. 0 Ministerio da Agricultura estima que apenas cerca de urn terco das terras corn 

capacidade para produzir arrozest5o a ser utilizadas para tal, estando as restantes votadas 

ao abandono enquanto o pals gastou cerca de 30 milhoes de Mares em 2012 e 

previsivelmente 40 milhoes ou mais ern 2013, corn a importagao de arroz. Deste modo 

incentiva-se fortemente o Ministerio da Agricultura a estudar a "economia do arroz" em 

Timor Leste e a adotar medidas que invertam efetivamente a situaga - o descrita, corn forte 

redugao da importagao do cereal e aumento da produgao nacional e do consumo desse 

arroz pelas populagoese a adotar outras medidas de aumento da produ(ao de alguns 

produtos a uma escala industrial. 0 aumento de escala de producao referidodevera fazer 

parte de uma estrategia nacional de crescente articulagao entre a agricultura e a ind6stria 

corn o desenvolvimento da agro-indirstria e consequente crescente incorporagao de valor 

nacional nas produccies agricolas, silvicolas e pecuarias do pals. 
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21. 0 Ministerio das Finangas é fortemente incentivado a rever os procedimentos de 

pagamentos das dividas do Estado (bem como reforgar o treino dos seus funcionarios e dos 

das areas de abastecimento/procurement e financeira de outros Ministerios) de modo a 

reduzir ao minim° essencial o periods° de tempo entre a recegao das faturas dos 

fornecedores de bens e servigos e o momento do seu pagamento. De facto, ha indicageies 

de que as demoras dos pagamentos sao usadas como desculpa pelos empresarios para 

encarecer o prego dos bens e servigos fornecidos ao Estado. 

22. Em resultado do momento tardio em que o Banco Central de Timor-Leste fez chegar o seu 

pedido ao Senhor Primeiro Ministro, a proposta de OGE2014 nao preve a dotagao de 30 

milheies de dOlares considerada pelo Banco como necessaria para, integrada numa 

estrategia a implementar ate 2017, fazer aumentar o capital social do Banco Central dos 

atuais 20 milhOes para 100 milhaes de &flares. Atendendo a que se trata de urn 

investimento que apenas altera a estrutura da riqueza do Estado, substituindo dinheiro por 

ativos fixos e financeiros, considera-se que a pretensao se justifica para dar major solidez 

ao Banco Centrale, indiretamente ao sistema financeiro do Pais. Por esse motivo 

recomenda-se ao Governo que actue ern conformidade, reforgando o capital do Banco 

Central no montante solicitado para 2014. 

23. A Comissao "C" acompanha a Comissao "D" considerando que as chamadas 'Aldeias do 

Milenio' tal como estao a ser construidas em Timor-Leste estao muito longe de satisfazer 

as condigeies exigidas pelo conceito e que, principalmente, nao estao de acordo corn as 

formas tradicionais de organizagao do espago pelas comunidades; mais considerando que 

os materiais utilizados e a pr6pria arquitectura das casas parecem inapropriados para a vida 

de uma familia e ainda que a esmagadora maioria dos custos de construgao das referidas 

"aldeias" corresponde a importagoes apesar de haver metodos e materiais de construgao 

corn uma muito major incorporagao de valor nacional (alernde serem mais baratas), 

recomenda-se que o Governo e a entidade encarregue da implementagao do 

projetoordene a suspensaodos trabalhos de construgao das "aldeias" previstas na rubrica 

"Habitagao" do Fundo de Infraestruturas ate que esteja disponivel urn estudo 

cientificamente valid° sobre a forma como as populagOes interagem corn aquelas 

construgoes e que apresente solugoes de urbanizagao e de use de materiais de construgao 

corn uma muito menor componente importada, nomeadamente os conhecidos "blocos" 

feitos de cimento. 
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24. Recomenda-se que o funcionamento das atuais centrals de produg5o de energia em Hera e 

Betano que atualmente s5o abastecidas a gasoleo passem, provisoriamente a ser 

abastecidas a oleo pesado, uma vez que no futuro segundo o PEDN ser5o abastecidas a gas 

natural liquefeito,permitindo respetivamente uma redug5o anual nos custos em cerca de 

30% e 50%. 

25. Recomenda-se ao Governo a reformulag5o do setor da habitagao de carater social atraves 

da criagao de uma entidade reguladora do setor, no sentido da populag5o poder realizar o 

seu direito a uma habitagao condigna. Devera ser produzido um instrumento legal que 

permita formalmente minimizar custos na habitagao e infraestruturagao, estimular novas 

praticas institucionais e novos modelos de gest5o urbanistica e territorial. Implicando 

necessariamente a elaboragAo de estudos aprofundados que ir5o desde as tipologias a 

utilizar ate a organizagao urbanistica, atendendo as especificidades culturais. 

26. 0 somatorio das verbas destinadas ao desenvolvimento da zona de Oe-cussenos varios 

Fundos, é muito significativo para o proximo ano e bastante superior as verbas a distribuir 

pelos restantes doze distritos do Pais. Recomenda-se ao Governo que assegure uma 

repartig5o equitativa em termos relativos de verbas no OGE 2014. 

27. Considerando que existe uma preocupagao acrescida das autoridades para a captag5o de 

investimento externo devido ao fim da miss5o das Nagoes Unidas, que acentuou ainda mais 

a taxa de desemprego, recomenda-se ao Governo a implementag5o de medidas concretas 

por parte do MNEC, nomeadamente, manter os embaixadores e as embaixadas informadas 

sobre os dados macroeconornicos do pals, potencialidades da regi5o, regime juridico 

aplicavel a criag5o de empresas, entidades responsaveis e procedimentos administrativos 

necessarios e o regime fiscal de Timor-Leste. A articulag5o e cooperag5o corn o Ministerio 

do Comercio, IndCrstria e do Ambiente e os diferentes arg5os e organismos do Estado é 

fundamental e devera ser implementado. 

28. Uma das apostas estrategicas do Governo e o desenvolvimento turistico, contudo os 

clientesque recorrem ao servigo de taxis para circularem na cidade de Dili ou fora dela 115o 

podem optar por pregos tabelados. A Comiss5o apela assim 	para a urgente 

regulamentag5o do setor, a introducao de possibilidade de cobranca por taximetro e a 

criag5o de padrOes de qualidade internacionais obrigat6rios para o servigo de transporte 

em taxi. 

29. Enquanto nao ocorreo arranque da construgao das novas instalagoes do PNe atendendo 

visivel falta de espago das suas atuais instalagoes para acolher todos os servigos 
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condignamente, recomenda-se que apps a conclus5o do novo edifico do Ministerio das 

Finangas e mudanga de todos os servigos para o mesmo, o PN passe a utilizar 

temporariamente as instalagoes entretanto vagas, caso a solugao mereca a concordAncia 

do Executivo. 
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VII. 	PARECER DA COMISSAO "C" 

A Comissk "C" é de parecer que a Proposta de Lei n. 9  10/111 (2 2 ) - Orgamento do Estado para 

2014,reUne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicaveis e que se encontra por isso 

em condigoes de subir ao Plenario para discussk e votack na generalidade e na especialidade, 

reservando as bancadas parlamentares a sua posigk para a fase de debate na generalidade. 

As recomendagoes de natureza setorialapresentadas por outras Comissoes,fazem parte do 

presente Relatorio e Parecer e nele constam como anexo.A Comiss5o "C"subscreve algumas e 

transcreve-as para o documento em aprego, ainda que corn pequenas adaptagoes,para facilitar a 

sua leitura no Plenario. 
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VIII. 	APROVA00 DO RELATORIO 

0 presente Relatorio e Parecer foi discutido e aprovado no dia 3 de Dezembro de 2013, por 

unanimidade. 

Dili, Parlamento Nacional, em 3 de Dezembro de 2013 

latora 
A Deputada Relatora 	

A Dep tad 

Izilda Manuela da Luz Pereira Soares 
	 Maria An elica Rangel 

0 Presidente da Comiss5o 

Virgo Maria 	s Margal 
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ANEXO 

RECOMENDACOES DAS COMISSOES ESPECIALIZADAS PERMANENTES 

A, B, D, E, E F E GMPTL; 
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RECOMENDACoES DA COMISSAO A 

Presidencia da Republica  

1. Adicionar a componente (divisao) "Gabinete do Presidente da RepUblica", corn o codigo 

010101, a preceder a componente "Casa Civil". 

2. Eliminar a componente (divisao) "Equipa para a Reforma e Desenvolvimento". 

Zona Especial de Economia Social de Mercado  

3. A Zona Especial de Economia Social de Mercado continua sem regime juridico proprio, 

pelo que recomenda-se que seja produzida legislagao que regule todos os aspectos da 

sua existencia e funcionamento, como sejam sejam a sua natureza juridica, a sua 

finalidade e obectivos, a sua tutela, as suas competencias, o seu figurino institutional, a 

sua gestk, financiamento, etc. 

4. Consequentemente, a utilizack da verba proposta no valor de US $2,5 milhoes deve 

ficar condicionada a existencia da legislagao respectiva. 

"Plataforma de Desenvolvimento Economic° Regional Integrado  

5. No mes de Agosto do corrente ano o Conselho de Ministro nomeou o Chefe da 

"Unidade de Missao" (JR Serie I, n 2  32, 11 de Setembro de 2013, pags.6731-6732). A 

"Unidade de Missao" é responsavel pela implementagao da Plataforma na parte 

respeitante a Timor-Leste. Porem, essa Unidade ainda nao foi legalmente criada. Antes 

da nomeagao do chefe da Unidade o Governo devia proceder a criagk da Unidade, 

cujo diploma legal regulamentaria as suas competencias, sua organizagao, seu 

financiamento, etc., e so depois nomear o seu chefe. Assim, a Comissk recomenda a 

criagao legal da referida "Unidade de Missao". 

Policia de investigack criminal  

6. A investigagao criminal continua a cargo do Servigo de Investigack Criminal (SIC) da 

PNTL. A pretensao de criagk de uma policia judiciaria, sob a tutela do Ministerio da 

Justiga, continua a espera de decisao do Governo, cujas razoes para nao agir nesse 
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sentido, permanecem obscuras. Equanto isso o Ministerio continua a investir nos 

salarios e na formagao dos quadros recrutados ha ja mais de dois anos. 

7. Assim, a Comissao recomenda que o Governo envide serios esforgos para 

definitivamente definir o modelo institucional para a polica de investigagao criminal, 

abrindo caminho para que se comece a formular corn consistencia as politicas e 

estrategias do seu desenvolvimento, em todas as vertentes, nomeadamente de 

infraestruturas, equipamentos e principalmente da formagao tecnica dos seus quadros. 

Radio e Televisao de Timor-Leste  

8. E urgente que se adopte o piano estrategico para a Radio e Televisao de Timor-Leste 

(RTTL), porque é urn instrumento indispensavel para o desenvolvimento desta empresa 

e os investimentos necessarios ao crescimento da empresa, a melhoria da qualidade e 

diversificgao dos servigos que presta. A falta deste instrumento tern constituido urn 

entrave serio ao seu desenvolvimento. 

9. Tambern é urgente que se encontrem as solugaes praticas que viabilizem o exercicio 

efetivo da autonomia financeira da Radio e Televisao de Timor-Leste (RTTL), ainda que 

de modo gradual e acompanhado do espectivo aumento da sua capacidade de gestao —

para o qual o Governo devera continuar a ccontribuir e a definicao de urn estatuto 

proprio para o seu pessoal, distinto da Fungao Publica e compativel corn a sua natureza 

de empresarial e as especificidades da sua atividade. 

Sistema Integrado de Gestao de Informacao (do Sistema Judiciario)  

10. Tendo em vista a importancia do Sistema Integrado de Gestao de Informagao, ora em 

use no Sistema Judiciario, cobrindo e integranda a informagao processual da Policia, do 

Ministerio PUblico, dos Tribunals e do Servigo Prisional, e considerando a cessagao do 

financiamento ate agora garantido por urn parceiro de desenvolvimento, o 

financiamento futuro deste sistema de informagao deve ser assugurado pelo Estado, 

pelo que ha que prever uma dotagao orcamental para esse fim, a inscrever no 

orgamento do Ministerio a Justiga, dos Tribunais ou da Procuradoria-Geral da 

Republica. 
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"Cadastro Nacional de Terras" e "Sistema Geodesic° Nacional"  

11. Reconhecendo embora a extrema importancia da existencia de urn cadastro de terras, 

os investimentos a serem feitos na sua implementagao, devem ser precedidos de 

criteriosos estudos e concepOo. Ora, o desenvolvimento de urn "Cadastro Nacional de 

Terras" nao esta previsto no Plano de Accao Anual do Ministerio da Justiga. Porem, foi 

orgamento para 2014 urn montante de 11 milhoes de dolares, aos quais se somam 

outros US $48.580.000 de 2015 a 2018, totalizando US $59.580.000. Por outro lado, se 

ja tivesse sido inscrito no Plano de Acgao Anual, e se ja tivessem sido feitos os estudos 

para a sua concep0o, a contratag5o de servigos de firma ou empresa especializada 

para a sua implementagao, se assim se optasse, deveria necessariamente ser feita por 

concurso ptiblico de aprovisionamento. 

12. Por outro lado, a atividade cadastral, nas suas variadas vertentes, merece ser 

devidamente legisladas. Essas vertentes incluem designadamente cis objetivos do 

cadastro, a competencia para a sua realizagao, a guarda, conservag5o e actualizag3o 

dos dados, as obrigagoes dos cidada-os, o direito de acesso e de use da informagao 

cadastral, entre outros. 

13. Assim, a Comiss`do recomenda a preparagao pelo Governo, por iniciativa do Ministro da 

Justiga, da necessaria legislagao sobre o cadastro e a cartografia cadastral nacionais. 

14. 0 mesmo se ha-de dizer em relacao ao desenvolvimento de urn sistema geodesic° 

national, de que e parte integrante a implantag5o de marcos geodesicos. Os marcos 

geodesicos nao podem ser vistos isoladamente, mas sim como parte desse sistema. 

Parece a Comissa"o que seria boa e pertinente medida legislar sobre a materia, criando-

se um regime juridic° que orientaria todas as acgoes neste dominio. Entre outras 

aspectos a legislaga'o definiria o quadro institutional, possivelmente corn a criag5o de 

urn servigo de cartografia e cadastro, as compatencias para a realizag5o da atividade 

geodesica e cartografica a ela associada, o sistema a usar na contrucao da Rede 

Geodesica Nacional [World Geodetic System 1984 (WGS 84)? International Terrestrial 

Reference Frame 1996 (ITRF96)?], os sistemas de referencia a adotar para as 

coordenadas geograficas, planimetricas e altimetricas. 
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Poder Local e Descentralizacao  

15. A Comissao Recomenda ao Governo que, no ambito da politica da implantagao do 

poder local, ecelere a conclusk do pacote legislativo e o remeta ao Parlamento 

Nacional o mais rapid° possivel. 

Ordenamento do territorio/planeamento espacial  

16. 0 Ministerio das Obras Pi:Iblicas tern como uma das suas metas a "lmplementacoo do 

Plano Espacial Nacional". Para atingir esta meta preve, no seu Plano de Accao Anual, a 

"Elaboraceio do quadro legal de piano espacial" e "Estabelecer o Diploma Ministerial 

para o sistema de planeamento". Pretende realizar tambern, ainda no decorrer de 

2014, dar "Thicio do processo do Plano de Urbanizactio de Dili, Suai, Viqueque e Baucau" 

(OGE 2014, Livro 2, paginas 318-319). Corn efeito, de acordo corn o que vem inscrito no 

Livro dos Fundos Especiais, pretende realizar os seguintes pianos espaciais: a) 

Planeamento espacial nos distritos das Terras Altos (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro); 

b) Planeamento espacial no zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquica e 

Dili); c) Estudos e Plano de Concepcoo para Planeamento Urbano a nivel national; d) 

Plano Lider e Mapeamento a todo o territorio. Para a elaborack destes pianos preve-se 

uma dotacao total de $1.750.000 dolares (Livro 6, Fundos Especiais, paginas 14 e 15). 

17. A Comissao entende que nao é realistico pensar que se pode num mesmo ano aprovar 

a legislack e subsequentemente realizar os pianos. E tern necessariamente de ser feito 

nessa ordem ou sequencia, porque nao se pode elaborar os pianos sem antes haver a 

legislack respectiva, porque é nela que se consagrarao as politicas, objetivos e os 

instrumentos do ordenamento do territorio. 

18. Consciente da complexidade de tais leis e do tempo que a sua elaboragao, discussao e 

aprovack exigirao, a Comissao recomenda que: 

a) 0 ano de 2014 seja dedicado a elaborack da legislack e sua eventual aprovagao 

e que a elaborack dos pianos espaciais (pianos de ordenamento do territorio) 

seja adiada para o ano subsequente ao da aprovack da legislack; 
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b) Consequentemente sejam retiradas as dotagoes previstas para a elaborag5o dos 

pianos. 

19. A Comissao recomenda ainda a realizagao de uma conferencia ou seminario, que possa 

servir como piataforma para o langamento de urn debate national sobre o assunto, 

assim como das politicas propostas pelo Governo. 

V. Parecer 

A Comissa"o é do seguinte parecer: 

1. As dotagoes orcamentais propostas para as instituigoes e Orgaos inseridos nas areas da 

competencia tematica da Comissa- o A devem merecer, na globalidade, a aprovaga"o do 

Parlamento Nacional. 

2. No concernente aos pedidos de dotag5o adicional (aumentos) feito peias varias instituigOes 

e orgaos, em alguns casos as dotagoes orgamentais merecem ser aumentadas, porque os 

respectivos pedidos de aumento est5o devidamente fundamentados, mostrando a 

pertinencia desses aumentos para a prossecugao dos objectis consagrados nos Pianos de 

Acgao Anual e estrategias de desenvolvimento institutional. Isto diz respeito mais 

particularmente as instituigOes da Justiga. 
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RECOMENDAOES DA COMISSAO B 

Chefe de Gabinete do Ministerio da Defesa e Seguranca  

• A Comissao sugere e recomenda que seja criada uma empresa publica ou um instituto 

publico destinado exclusivamente a aquisigao de equipamento, armamento, fardamento e 

todo o material militar e de seguranga, destinado as Forgas de Defesa e Forgas e Servigos 

de Seguranga. Esta medida permite urn major ganho de eficacia e eficiencia nos 

procedimentos administrativos relacionados corn este tipo de bens e servigos, por serem 

sensiveis e requererem medidas concursais especificas, que n'ao se encontram ainda 

previstas legalmente, mas que este orgao/organismo poderia propor. A criag5o de urn 

orgao destinado exclusivamente a aquisigao de bens e servicos desta natureza permitiria 

tambern urn maior controlo e fiscalizagao politica, tecnica e administrativa. 

• 0 financiamento de atividades de inteligencia por parte do Gabinete do MDS é uma pratica 

que na'o se devera repetir porque esta atividade é da competencia exclusiva dos orga- os 

legalmente ciados e previstos na Lei do Sistema Nacional de Inteligencia da RDTL. 

SNI 

• A Comissao B ye corn desagrado o fato do SNI registar uma diminuig5o no seu orgamento e 

face as fragilidades internas e contexto regional o SNI deveria merecer uma major 

preocupagao politica, corn urn reforgo de verbas, de forma a capacitar o servico de mais e 

melhores nneios humanos e materais. 

• 0 SNI devera apostar no desenvolvimento dos seus recursos humanos de forma a dotar o 

servico de boa capacidade operacional e analitica para apoio a tomada de decisao politica. 

Mas para isso é necessario captar recursos humanos qualificados e isso so se consegue se a 

tabela salarial do servico for atrativa sob o ponto de vista financeiro. A Comissao B devera 

apoiar e incentivar uma medida dessa natureza e transmitir ao Conselho de Fiscalizagao 

para que influencie nesse sentido. A criagao de urn estatuto de carreiras proprio é urgente. 

• Relativamente as sugestoes efetuadas pelo Sr. Diretor-Geral do SNI a Comissao recomenda 

que sejam criados os instrumentos juridicos referidos, necessarios e indispensaveis ao 
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funcionamento do servico e a sua operacionalizagk. A excegk da Lei de Segredo de 

Estado, cuja competencia é do Parlamento Nacional, as restantes sugestoes sao da 

competencia do Governo. A Comissao é do entendimento e sugere que deverk ser 

criados os referidos diplomas legais de forma a evitarem-se constrangimentos a atividade 

do servigo e facilita a sua fiscalizagk tecnica e politica. 

• Recomenda-se que nas futuras propostas de orgamento o SNI nao descrimine corn 

pormenor todas as atividades que pretende desenvolver porque alguma da informagao tem 

carater confidential e deve ser de conhecimento restrito. Assim, sugere-se que nos 

proximos orcamentos este tipo de informaga- o seja apenas dada a conhecer ao Conselho de 

Fiscalizagk do Sistema de Inteligencia da RDTL, de forma a evitar-se que venha a ser 

facilmente acessivel. 0 tipo de formagk dos funcionarios, os cursos efetuados, as agencias 

de informagoes corn as quais coopera e as preocupagoes em termos de necessidades de 

recrutamento de fontes devera ser de conhecinnento muito restrito. 

• A Comissao recomenda que seja regulamentado o regime de despesas classificadas e de 

autonomia administrativa e financeira do SNI, de forma a separar as despesas afetas 

atividade operacional da atividade logistica e administrativa em geral. Esta separagk 

permite ao SNI uma maior operacionalizagk dos meios afetos a atividade operacional e 

uma maior fiscalizack por parte da Comissao B, em sede de OGE. As despesas classificadas 

sao fiscalizadas desde logo pelo Diretor-Geral, autorizadas pelo Conselho Administrativo e 

fiscalizadas pelo Conselho de Fiscalizagk do Sistema de Inteligencia. 

Secretaria de Estado da Defesa  

• Recomenda-se que a SED reveja os valores para a aquisigk de fardamento para os seus 

funcionarios civis porque o valor apresentado em sede de audiencia pUblica ascende a 

1 500 USD por funcionario, valor considerado elevadissimo. 

F-FDTL 
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• A Comissao recomenda que seja regulamentado o regime de autonomia administrativa e 

financeira, instrumento juridic° fundamental para as F-FDTL e Forgas e Servigos de 

Seguranga. A atividade destas instituigOes nao se compadece corn o centralismo e 

concentracao dos pagamentos no Ministerio das Finangas. 

Institute de Defesa Nacional  

• A Comissao B reitera a recomendagao de envolver os Deputados desta Comissao nas 

atividades do IDN, nomeadamente na formagao, palestras ou seminarios, sempre que estes 

possam revestir-se de interesse, permitam capacitar e desenvolver os conhecimentos nas 

areas especificas da Comissao. 

Secretaria de Estado da Seguranca  

• Os valores referentes ao pagamento de guardas no valor total de 975.660 USD e mais 276 

000 USD referente a 200 novos guardas, tal como 4 agentes contratados e dois adidos, urn 

na Australia e outro na RepLiblica Popular da China, devera ser imputado na categoria 

"salarios e vencimentos" e nao na categoria de "bens e servicos". 

Policia Nacional de Timor-Leste  

• A PNTL tera de rever os seus procedimentos relativos a aquisigao de equipamento e 

armamento e os mesmos deverao respeitar as regras concursais em vigor, para alem de se 

acautelar e confirmar a idoneidade das empresas corn as quaffs se relaciona nestes 

processor. 

• A Comissao nao concorda corn a aquisicao das 100 armas (Bereta ARX160) ate que seja 

concluido o trabalho da Comissao Eventual, criada para analisar o procedimento de 

aquisigao das armas (aprovado atraves do OGE de 2013), que inicialmente se destinavam 

ao Corpo de Seguranga Pessoal da PNTL mas depois foram para a UPF. 

• Relativamente ao projeto de formagao de pilotos para helicopteros, quando nem sequer 

existe qualquer estudos ou projeto nesta area, recomenda-se urn maior criterio de 

exigencia na afetagao de recursos financeiros e uma cuidada analise dos projetos em que 

57 



PARLAMENTO 
NACIONAL 
Repalica Dernocritica de Timor- Le ste 

COMISSAO DE FINAKAS PUBLICAS 

se afetam recursos. Sera ainda necessario efetuar uma cuidada avaliagao da garantia de 

continuidade e sustentabilidade dos projetos. 

• Tendo em consideragao o aumento da criminalidade, em algumas situagoes e considerado 

urn processo que era expetavel e previsivel, nao se percebe que a PNTL afete apenas 3,8% 

do seu orgamento para a Unidade de Investigagao Criminal, valor aquern do necessario e 

que revela uma politica considerada desajustada da realidade. 

• Recomenda-se que o orcamento do Servigo de InformagOes da Policia seja autonomizado 

face as especificidades da atividade e como forma de se exercer de forma clara e objetiva a 

fiscalizagao politica e orcamental, tal como por parte do Conselho de Fiscalizagao do 

Sistema Nacional de Inteligencia da RDTL. 

Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Cooperacao  

• Relativamente a Agencia de Cooperagao de Timor-Leste a Comissao B recomenda que seja 

efetuada a sua implementagao no MNEC e a estruturas previstas na lei que sejam criadas, 

de forma a poder responder positivamente e de forma adequada as solicitagoes dos 

projetos que visa implementar na Guine-Bissau. Os projetos no terreno nao podem ser 

definidos, implementados e financiados sem que seja feita uma avaliagao previa pelo MNEC 

e efetuada uma fiscalizagao permanente da sua execugao, tal como o controlo permanente 

sobre o financiamento desses projetos. 

• Considerando que existe uma preocupagao acrescida das autoridades timorenses para a 

captagao de investimento externo devido ao fim da missao das Nagoes Unidas, que 

acentuou ainda mais a taxa de desemprego, recomenda-se ao governo a implementagao 

de medidas concretas por parte do MNEC, nomeadamente, manter os embaixadores e as 

embaixadas informadas sobre os dados macroecon6micos do pals, potencialidades da 

regiao, regime juridic° aplicavel a criagao de empresas, entidades responsaveis e 

procedimentos administrativos necessarios e o regime fiscal de Timor-Leste. A articulagao e 

cooperagao corn o Ministerio do Comercio, Industria e do Ambiente e os diferentes orgaos 

e organismos do Estado é fundamental e devera ser implementado. 
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• Considerando que Timor-Leste ira assumir a presidencia da CPLP em 2014-2016, a 

Comissao recomenda que deverao ser desenvolvidos esforgos para que este evento 

decorra de forma exemplar porque o mesmo ira servir como teste para o futuro, quando 

Timor-Leste integrar a ASEAN, como é expectavel. Pois, os paises da ASEAN representados 

diplomaticamente em Timor-Leste estarao atentos as capacidades do MNEC para a 

organizagao deste evento porque Ihes permitira aferir das reais capacidades do pals para 

integrar uma organizagao da dimensao da ASEAN. 

• A Comissao recomenda que seja intensificado o processo de delimitagao de fronteiras 

maritimas e terrestres e que o governo tera de ter uma agao diplornatica mais firme e 

determinada, usando os mecanismos diplornaticos ao seu dispor, tal como reforgar a 

presenga militar e policial nas fronteiras, para que o territorio nacional nao seja violado, 

nomeadamente no enclave do Oe-Cusse, em que se verificam constantes violagoes 

integridade territorial. 

1. Parecer 

Nas audiencias p6blicas foram fundamentadas e explicadas as propostas de orgamento. Alguns 

orgaos, designadamente a Secretaria de Estado da Seguranga e a Policia Nacional de Timor- 

Leste, referem que pretendem adquirir viaturas ligeiras, identificando concretamente a marca e 

o modelo da viatura a adquirir. Tal procedimento viola principios fundamentals de direito, de 

direito publico e administrativo, nomeadamente os principios da legalidade e da 

imparcialidade. 

A Administragao Publica viola o principio da legalidade  ao autovincular-se a regras que ela 

propria cria. Ao contrario da atuagao na esfera privada, na Administragao Publica so é possivel 

praticar os atos legalmente previstos. A legalidade exprime a conformidade dos atos da 

Administragao ao direito. Esta formulagao nao corresponde sempre a necessidade de uma 

autorizagao formal e expressa da lei escrita. Mais do que uma submissao a lei escrita, a 

legalidade exige uma submissao ao direito coma urn todo, incluindo normas e principios da 

juridicidade. 
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0 principio da legalidade aplica-se antes de mais aos orgaos e agentes da Administraga - o 

Publica. Eles devem ser os primeiros a cumprir a lei para que a sua agao seja o exemplo para os 

cidadaos (Freitas do Amaral, Principio da legalidade, in Polls, Vol. III, 1985, idem, Direito 

Administrativo Vol. II, pag, 212 e seguintes). 

Ao na'o permitir que outran marcas possam apresentar-se a concurso, as normas tecnicas 

referidas violam tambern o principio da imparcialidade, gerando a invalidade da atua(ao 

administrativa na forma de viola(ao de lei (Vieira de Andrade, a imparcialidade da 

Administracao Publica como principio constitucional, in BFDUC, Coimbra, 1974). 

0 que os diversos orgaos deverao fazer é proceder a abertura de concursos pCiblicos 

especificando as caracteristicas da viatura que se pretende, em funcao das necessidades 

concretas, o fim a que se destina, que tenham assistencia tecnica garantida em Timor-Leste, de 

forma a permitir urn concurso aberto, onde todos possam apresentar as suas propostas em 

situagao de igualdade. 

A Comiss3o e, assim, de parecer que o acto normativo reune os requisitos constitucionais, 

legais e regimentals e esta, por isso, em condigoes de subir ao Plenario para discuss'ao e 

votaca'o, nos termos constitucionais e regimentals aplicaveis mas sugere e recomenda que 

sejam expurgadas as ilegalidades identificadas. 
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RECOMENDACoES DA COMISSAO D 

1. Tern sido objecto de muitas criticas o facto de normalmente as taxas de execugao dos OGE 

ficarem muito abaixo dos 100%, normalmente, nos Ciltimos anos, nos cerca de 80%. A 

repetigao deste facto ao longo dos anos remete o principal problema mais para o 

PROCESSO DE ELABORACAO DOS OGE s (que faz corn que eles sejam sistematicamente 

sobre-dimensionados relativamente a capacidade da sua execugao), do que para o 

PROCESSO DE EXECUCAO ern si mesmo. Recomenda-se, por isso, que seja revisto o 

processo de elaborgao dos Orgamentos de modo a que os valores neles inscritos estejam 

mais de acordo corn as reais capacidades de implementagao dos Orgamentos. Ha, por 

exemplo, muitos casos em que os organismos do Estado, apesar de terem uma taxa de 

execugao baixa, continuam a orgamentar valores elevados relativamente a execugao 

orgamental passada. 

2. Considerando o que ficou dito, propeie-se que o processo de adequagao entre o valor do 

Orgamento e as previsoes de execugao comece ja este ano, corn uma redugao do 

Orgamento de fontes combinadas para urn valor prOximo do da execugao estimada para o 

OGE 2013, isto e, cerca de 1300-1350 milheies de USD. 

3. Este valor deve ser integrado numa estrategia de medio prazo 	ate ao fim da legislatura, 

em 2017 --- de adaptagao do pals e dos gastos publicos a nova situagao de escassez relativa 

(e absoluta) de recursos resultante do anunciado fim das receitas petroliferas (das fontes 

hoje conhecidas) em 2020. Esta estrategia de transigao para orgamentos muito mais baixos 

do que os dos anos recentes --- ern valores a determinar em fungao das receitas previsiveis 

e da sustentabilidade, a longo prazo, dos orgamentos 	deve ser iniciada JA COM 0 

ORCAMENTO DE 2014 em analise com o DUPLO OBJETIVO de, NO MEDIO/LONGO PRAZO, 

ASSEGURAR A SUSTENTABILIDDE FINANCEIRA DO PAIS, e de, no CURTO PRAZO, 

CONTRIBUIR PARA A REDUCAO DA TAXA DE INFLACAO. 

61 



OTO  

, 

PARLAMENTO 
NACIONAL 
Republica Democriticx de Timor-Leyte 

COMISSAO DE FINAKAS POBLICAS 

4. Fazendo parte integrante desta estrategia, o processo de eaboragao do Orgamento, que 

mais parece decorrer "ao contrario" do "normal" --- isto é, define-se o que  e em que  se 

quer gastar e depois pede-se ao Fundo PetroVero o necessario para custear das despesas 

DEVE PARTIR DE UMA DEFINICAO RIGOROSA PREVIA DOS RECURSOS EFETIVAMENTE 

MOBILIZAVEIS PARA FINANCIAR 0 OGE, definigao essa que, dada a perspectiva do fim 

prOximo das receitas petroliferas, DEVE PROCURAR RETIRAR DO FUNDO PETROLIFERO 0 

ESTRITAMENTE NECESSARIO, DE PREFERENCIA ELIMINANDO JA ESTE ANO 0 RECURSO A 

VERBAS EXCEDENTES DO "RENDIMENTO SUSTENTAVEL". 

5. Tal estrategia DEVE SER ANUNCIADA PUBLICAMENTE PELO GOVERNO de modo a reduzir as 

expectativas dos agentes econOmicos corn efeitos beneficos esperados na redugao da 

pressao inflacionista que se verifica atualmente na economia nacional, por urn lado, e nos 

pregos que os agentes econornicos cobram ao Estado ("0 Estado tern o dinheiro do 

petroleo, é rico, pode pagar!...") pelos bens e servicos que [he fornecem. 

6. Integrada na estrategia de redugao do valor dos Orgamentos e de uma estrategia 

simultanea de tentar obter mais corn o mesmo dinheiro (mais bens, mais servigos), o 

Estado/Governo deve passar a ser mais exigente na procura do "prego justo" que paga 

pelos bens e servicos que adquire. Esse "prego justo" inclui urn lucro "normal" para os 

empresarios mas o Estado nao deve estar disponivel para continuar a pagar os 

"sobrelucros" incorporados em muitos cotratos que celebra. Nomeadamente em relagao as 

obras publicas, onde parece ser major o nivel dos sobre lucros de algumas empresas, o 

Estado deve passar a fazer mais use do poder sobre os pregos de mercado que Ihe advem 

do facto de ser o unico comprador dos servicos dessas empresas (regime de 

"monopsOnio"), sejam eles edifIcios publicos, estradas ou outros bens e servicos. 0 Estado 

deve, nomeadamente, efectuar uma padronizagao do pregos horizontal a todos os 

Ministerios e que ajudem a definir valores mais correctos para os bens e servicos a pagar 

pelo Estado. 
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7. Na analise dos Orgamentos dos varios Ministerios e outros servicos constatou-se uma 

grande apetencia para se preverem valores importantes de "concessoes publicas" ao dispor 

da decis5o discricionaria dos responsaveis maximos das instituigOes do Estado. Ainda que 

se compreenda a necessidade de estes disporem de verbas para acorrerem a necessidades 

n'ao previsiveis aquando da elaboragk do Orggamento, a verdade é que algumas delas s'ao 

previsiveis e, por isso, devem ser perfeitamente identificadas nos Orgamentos como 

atividades das instituigoes. Assim, a bem da transparencia do Orgamento e das atividades a 

financiar, prop6e-se que as dotagoes para "concessoes publicas" (public grants) existentes 

no OGE 2014 sejam reduzidas em 20% do valor proposto, isto é, para 80% do valor 

atualmente inscrito na proposta de OGE 2014. 

8. Tambem as despesas corn viagens ao estrangeiro devem ser fortemente condiconadas para 

evitar desperdicios inoteis dos dinheiros pithicos. A reducjo deve ser semelhante a 

proposta para as "concessoes publicas" (-20%) mas delas devem ser excluidas as verbas 

para os principais Orga- os de representag5o externa do Estado: a Presidencia da Republica, a 

Presidencia do Conselho de Ministros e o Ministerio dos NegOcios Estrangeiros. Recorde-se 

que o Parlamento Nacional aprovou, no seu orgamento privativo para 2014, uma redugao 

destas despesas em montante bem major do que o que aqui se propoe. 

9. E convencimento desta Comissao que, por vans razoes a explicitar abaixo, o Governo deve 

equacionar uma subida das taxas alfandegarias cobradas no pals. Se a sua redug5o 

efectuada ha alguns anos foi justificada como urn incentivo ao investimento estrageiro que 

geraria emprego e produziria bens para consumo nacional e, mesmo, para exportgao, é 

hoje evidente que tal objetivo ria"o foi alcangado. Tal subida das taxas alfandegarias para 

urn nivel a definir (mas que, acredita-se, deveria ser pelo menos para cerca de 15% para o 

conjunto da pauta aduaneira) tera varios objetivos: 

a. Desincentivar o elevado nivel de importagOes, que parece ser insustentavel a prazo 

dadas as expectativas de redugao a zero das receitas petroliferas; 
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b. Criar uma protecgao para a implantagao de "inclustrias nascentes" que Ihes permita 

encarar a produgao em territorio nacional de bens e servigos ate agora objecto de 

forte concorrencia do exterior ("e mais facil telefonar para Surabaya e encomendar 

10 contentores de agua engarrafada do que produzi-la em Timor-Leste"); 

c. Criar uma fonte de receitas nao-petrolifers que ajude a financiar o OGE; 

d. Preparar uma eventual adesao futura a AFTA, a ASEAN Free Trade Association, corn 

uma "barreira alfandegaria" que proteja o pals da invasao de produtos dos seus 

parceiros, barreira essa que seria posterior e gradualmente eliminada corn urn 

calenclario a acordar corn os restantes membros da AFTA e que tern sido 

usualmente de 15 anos. 

10. Relativamente ao ponto anterior a Comissao mais considera que devem ser objecto de 

tratamento especial, corn taxas menores, os produtos mais presentes na dieta alimentar e 

nas despesas de habitagao (ex: cimento) dos grupos sociais mais pobres. Recorde-se que 

alguns desses produtos, por razoes de economias de escala, dificilmente poderao ser 

produzidos entre nos, perdendo-se assim o efeito de "substituigao importagoes" esperado. 

11. Tendo em consideragao as expectativas de evolugao das receitas petroliferas e a 

necessidade de aumentar as receitas domesticas, o Governo deveria desde ja equacionar a 

hipOtese de aumentar as receitas dos impostos indirectos (por exemplo corn a introducao a 

prazo do Impost° sobre o Valor Acrescentado (IVA) e dos impostos directos (por exemplo, 

introduzir mais escaloes no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e colectivas, 

elevando as taxas para os redimentos mais elevados). 

12. Dadas as condigOes da economia nacional, tudo indica que urn aumento da produgao em 

alguns setores so sera possivel se o Estado, para lem das politicas MACRO  economicas 

apropriadas, adopte politicas "MICRO  econOmicas" incentivadoras da produgao nacional, 

adoptando uma atitude pro-activa sempre que necessario. Exemplo de uma politica MICRO 

economica politicas que actuam sobre os custos de produgao das empresas, reduzindo-os, 
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de modo a incentivar a sua entrada e sobrevivencia no mercado durante os seus primeiros 

anos de vida --- é a concessao, sempre que se justifique, de TAXAS DE JURO BONIFICADAS 

para incentivar o desenvolvimento de certos setores/subsetores produtivos. 0 Ministerio 

das Finangas poderia liderar urn processo de, em coordenagao corn outros ministerios, 

identificar setores produtivos cujas empresas se poderiam candidatar a obter taxas de juro 

bonificadas por exemplo pagar apenas metade da taxa de juro necessaria ao 

investimento, ficando a outra metade a cargo do Estado. Recorde-se que o prOprio sistema 

bancario poderia eventualmente praticar taxas de juro activas mais baixas por redugao do 

seu risco associado ao envolvimento, mesmo que indirecto, do Estado no negocio. 

13. Dentro desta logica de incentivar o investimento nacional, SUGERE-SE FORTEMENTE ao 

Ministerio das Finangas que encare seriamente a concessao de "cartas de conforto" aos 

bancos que financiem os empresarios nacionais de modo a que estes, dotados de urn 

sucedaneo de uma garantia real, possam praticar taxas de juro mais baixas. Estas taxas 

seriam previamente negociadas corn o sistema bancario. Aquelas "cartas de conforto" 

serao, no essencial, uma garantia de que o Estado efectuara os pagamentos aos 

empresarios atraves do banco comercial que concedeu o credito. Note-se que, como estes 

pagamentos devem estar, em principio, ligados a medigao dos trabalhos efectuados ao 

abrigo do projeto, as "cartas de conforto" serao tambern uma garantia suplementar de que 

a obra esta a ser executada de acordo corn o previsto. Tudo isto, como se disse, deve 

reflectir-se, porque se traduz numa redugao do risco dos bancos, numa redugao da taxa de 

juro activa normal de mercado, assim incentivando o investimento nacional. 

14. 0 setor agricola é essencial para o abastecimento do mercado nacional e tem o potencial 

para produzir muitos dos bens ate agora importados.Um dos exemplos é a produgao de 

arroz, em que o Ministerio da Agricultura estima que apenas cerca de urn terco das terras 

corn capacidade para o produzir estao a ser utilizadas para tal, estando as restantes votadas 

ao abandono enquanto o pals gasta fortunas (cerca de 30 milhoes de USD ern 2012 e 

previsivelmente 40 milhoes ou mais em 2013) a importar arroz. 0 Ministerio da Agricultura 
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18. A Comiss5o "D" sugere ao Governo que seja dada mais enfase a uma politica de 

preservagao do patrimonio cultural do pals, nomeadamente o seu patrimOnio construido. 

Isso implica o reforgo da importancia politica da Secretaria de Estado da Arte e Cultura, 

aumentando o seu poder de intervengao, de facto, na defesa do patrimonio e a proibig5o 

de outras entidades fazerem intervengoes fisicas no patrimonio sem o conhecimento e 

autorizagao expressa da mesma Secretaria de Estado. Esta precisa tambern de ver 

reforgados os seus meios humanos, tecnicos e financeiros de modo a poder desempenhar 

cabalmente a sua miss5o, essencial a uma estrategia de desenvolvimento do turismo como 

fonte de rendimentos para o pals em conjunto ou em alternativa aos rendimentos 

petroliferos. 

19. 0 Ministerio das Finangas é fortemente incentivado a rever os procedimentos de 

pagamentos das dividas do Estado (bem como reforgar o treino dos seus funcionarios e dos 

das areas de abastecimento/procurement e financeira de outros Ministerios) de modo a 

reduzir ao mimo essencial (ate para assegurar a seguranga dos mesmos) o period() de 

tempo entre a recepgao das facturas dos fornecedores de bens e servigos e o momento do 

seu pagamento. De facto, ha indicagoes de que as demoras dos pagamentos sao usadas 

como desculpa pelos empresarios para encarecer o prego dos bens e servigos fornecidos ao 

Estado. 

20. 0 SEPFOPE em particular (mas tambem outros servicos), sac) fortemente aconselhados a 

tentarem uma politica mais pro-activa para assegurarem a qualidade das obras que pagam. 

Esse aumento de qualidade podera ser incentivado corn incentivos apropriados a 

concentragk de empresas ou a criagao de associagoes (cooperativas?) locais que permitam 

as pequenas empresas sem capacidade tecnica propria e cujas obras tem fraca qualidade, 

assegurar a assistencia tecnica de pessoal especializado. Estas associagoes/concentra(ao de 

empresas podem ser "pressionadas"/incentivadas corn algumas das medidas 

MICROeconomics que referimos atras. 
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21. Na sua audiencia corn o Governador do Banco Central de Timor-Leste a Comiss5o foi 

informada de que, contrariamente ao pedido que tinha sido formulado ao Senhor Primeiro 

Ministro, o OGE14 n5o preve a dotacao de 30 (trinta) milhoes de USD considerada pelo 

Banco como necessaria para, integrada numa estrategia a implementar ate 2017, fazer 

aumentar o capital social do BCTL dos atuais 20 (vinte) milhdes de USD para 100 (cem) 

milheies de USD. Tal falta de inclus5o no OGE podera ser resultado do momento tardio em 

que o BCTL fez chegar a sua pretensao ao Governo. A Comiss5o "D", ouvidas as explicagoes 

do Senhor Governador do Banco Central e considerando que n5o se trata de uma vulgar 

despesa mas sim de urn investimento que apenas altera a estrutura da riqueza do Estado 

(substituindo dinheiro por activos fixos e financeiros), considera que a pretens5o se justifica 

para dar naior solidez ao nosso Banco Centrale,indirectamente ao sistema financeiro do 

pals e por isso deve ser atendida pelo que sugere fortemente ao Governo que actue em 

conformidade, reforcando o capital do nosso banco central no montante e no momento 

solicitado. 

22. A Comissao tomou ainda boa nota da referencia, na audic5o do Banco Central de Timor-

Leste, a que a sua estimativa para a taxa de inflacao em 2014, corn os dados agora 

disponiveis quanto ao Orcamento e corn tudo o resto constante [ceteris paribus] , podera 

situar-se no intervalo 6-8%, o que enquadra a estimativa de 7,7% feita pelo governo no 

quadro macroeconomic° em que se apoia o OGE14. 

23. Da audicao dos parceiros de desenvolvimento a Comissao reteve principalmente as 

informagoes sobre os emprestimos que estes ir5o conceder ao pais para construcao de 

algumas estradas e as condicoes financeiras das mesmas bem como a referencia a muitas 

outras atividades de apoio ao nosso pais que a Comiss5o n5o pode deixar de aplaudir e 

agradecer. A Comissao manifestou, no entanto, alguma preocupagao corn as consequencias 

para o pais no caso de forte degradag5o da taxa de cambio do USD face ao iene japones, 

exigindo uma ateng5o especial do Ministerio das Financas para lidar corn o risco cambial 

envolvido no emprestimo concedido pelo Governo do Japao atraves da JICA. 
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24. Dessa audig5o ficou tambem a informag5o de que merece a pena o nosso pals, 

nomeadamente o Ministerio das Obras Palicas e outras entidades envolvidas na 

construg5o de infraestruturas, informar-se mais sobre os pregos praticados na regi5o para 

a construgao de Arias infraestruturas ja que os pregos praticados noutros parses parece 

serem mais convenientes que os praticados em Timor-Leste. 

25. Da audig5o do Ministro do Petroleo ficou a informagao de que das obras do "Tasi 

Mane"/Costa Sul v5o avancar, neste momento, as do aeroporto de Suai e a da "supply 

base", a base logistica a desenvolver na costa sul. Neste sentido, deduz-se que o projeto de 

desenvimento desta regi5o, parte importante do Plano Estrategico de Desenvolvimento, vai 

sofrer algum atraso. A Comissao gostaria de receber mais informagao sobre previsiveis 

contratos de utilizag5o daquela base logistica que estejam a ser negociados e que 

assegurema viabilidade daquela importante (e cara) infraestrutura. 

26. A Secretaria de Estado para o Apoio e a Promo45o do Setor Privado solicita no OGE uma 

verba para viagens ao estrangeiro que parece exagerada em relag5o as suas competencia: 

dos 145 mil USD de 2013 pretende passar para uma despesa de 250 mil USD em 2014. 

Recomenda-se a redug5o desta verba numa percentagem superior a indicada mais acima 

para ser aplicada a (quase) todos os organismos do Estado. 

27. Considerando que as chamadas 'Aldeias do Milenio' tal como est5o a ser construidas em 

Timor Leste 	cujo caso mais paradigmatic° sera o da "aldeia" em construg5o perto do 

aeroporto de Baucau, corn 200 habitagoes 	est5o muito longe de satisfazer as condigOes 

exigidas pelo conceito de "aldeia do Milenio" e que, principalmente, n5o estao de cordo 

corn as formas tradicionais de organizagao do espago pelas comunidades timorenses; 

Mais considerando que os materiais utilizados e a propria arquitectura das casas parecem 

inapropriados para a vida de uma familia timorense; 
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Considerando tambern que a esmagadora maioria dos custos de constru0o das referidas 

"aldeias" corresponde a importagoes apesar de haver metodos e materials de construcao 

corn uma muito maior incorporaga"o de valor national (alernde serenn mais baratas), 

Proptie-se que o Governo e a entidade encarregue da implementag5o do projeto, a Agenda 

de Desenvolvimento Nacional, mande suspender os trabalhos de construggo das "aldeias" 

previstas na rubrica "Habitag5o" do Fundo de Infraestruturas (componente principal do 

projeto de prossecugao dos Objetivos do Milenio) ate que esteja disponivel urn estudo 

cientificamente valid° sobre a forma como as populagoes interagem corn aquelas 

construgoes e que apresente solugoes de urbaniza0o e de use de materiais de constru0o 

corn uma muito menor componente importada, nomeadamente os conhecidos "blocos" 

feitos de cimento. Na sequencia desta proposta o valor de 27 milhoes de USD previsto na 

proposta de Orgamento para 2014 deve ser reduzida ao minim° necessario para a 

realizag5o do referido estudo e para completar a construgao de n5o mais de 50 casas no 

total, n5o devendo ser iniciada a construg5o de mais nenhuma." 
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RECOMENDACOES DA COMISSAO E 

1. Conclusoes e Recomendacoes 

Face a proposta de OGE para 2014 e ap6s audicoes corn as entidades supra mencionadas a 

Comissao concluiu e recomenda o seguinte: 

Ao Ministerio das Obras Riblicas 

• Considerando por definicao que "Obras PtIblicas" sao quaisquer obras de construcao, 

reconstrucao, ampliagao, alteragao, reparagao, conservagao, limpeza, restauro, adaptaeao, 

beneficiacao e demolicao de bens imoveis, destinadas a preencher, por si mesmas, uma funcao 

economica ou tecnica, executadas por conta do Estado de Timor-Leste, e que pelo facto de 

atualmente esta responsabilidade, de implementagao e elaboragao de projetos estar atribuida 

a quatro entidades diferentes, o Ministerio das Obras PUblicas, a CNA, a SGP e a ADN, o que 

manifestamente tern vindo a causar grande descoordenaeao das obras do Estado, vem assim 

esta comiss'ao recomendar que seja efectuada a fusao deltas quatro entidades no sentido de 

ser criada uma entidade Unica, reguladora de todo o setor da construcao civil sob a tutela do 

Ministerio das Obras Palicas, implicando mesmo a reorganizacao da sua organica. Esta 

entidade que, eventualmente, podera ser designada por Inspeccao Geral de Obras PUblicas tera 

como principal responsabilidade supervisionar todos os projetos e obras das Unidades de 

Planeamento, para a elaboragao de projetos e obras, a serem simultaneamente criadas em 

cada Ministerio. Devera ainda esta entidade ser dotada de organica e regulamentagao 

adequada para a practica das suas fungoes. 

• Considerando que nao existem criterios de avaliagao da atividade das empresas do setor da 

construe -a° civil em Timor-Leste, e que atualmente existem quatro entidades aut6nomas, ja 

referidas, corn responsabilidade na gestao do setor, corn resultados de qualidade relativa, 

recomenda-se que as condicoes de acesso e permanencia nas atividades de empreiteiro de 

obras 	pLiblicas e de empreiteiro de obras particulares sejam 	objecto de 

regulamentagao,adequada as novas realidades econornicas e sociais, tendo presente que nos 

processos de formagao e celebragao de contratos de obras publicas devem imperar os 
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principios da equidade, da transparencia e da modernidade, corn especial incidencia no 

equilibrio das obrigacties e dos deveres das partes, salvaguardando a natureza de contratos de 

direito publico. 

• As condigoes de acesso e permanencia nas atividades de empreiteiro de obras palicas e de 

empreiteiro de obras particulares dever5o ser reguladas, como descrito anteriormente. 

Contudo, o acentuado desenvolvimento da atividade da construca- o, a entrada na atividade de 

urn crescente numero de agentes econornicos nacionais e estrangeiros deve(ao obrigar a tomar 

medidas legislativas, corn o objetivo de "credibilizar" as atividades e potenciar empresas solidas 

e competitivas face ao mercado pCiblico e particular. Recomenda-se assim a elaboragao de urn 

diploma que abranja urn conjunto de medidas legislativas resultantes da necessidade de dotar 

o setor de urn enquadramento coerente corn os objetivos acima referidos, numa perspectiva de 

qualificag5o dos agentes economicos, corn incremento do rigor e da transparencia no exame e 

acompanhamento da atividade da construg5o, n'ao so no que respeita ao ingresso na atividade, 

mas tambem na respectiva requalificagao periodica, de forma a ajustar as autorizagoes 

concedidas a sua realidade tecnica e economico-financeira. 

A Secretaria de Estado da Eletricidade  

• Recomenda-se que o funcionamento das atuais centrais de producao de energia em Hera e 

Betano que atualmente sao abastecidas a gasoleo passem tambern, provisoriamente a ser 

abastecidas a oleo pesado, uma vez que no futuro segundo o PEDN ser -ao abastecidas a gas 

natural liquefeito, permitindo respectivamente uma reducao anual nos custos em cerca de 30% 

e 50%; 

• Recomenda-se que se devera apostar estrategicamente nas energias renovaveis, para que se 

reduza a dependencia do exterior permitindo a producao de energias limpas e amigas do 

ambiente; 

A Secretaria de Estado da Agua, Saneamento e Urbanizacao  

• Recomenda-se que a realizag5o e implementaga- o dos estudos relativos a agua e saneamento 

seja alargada a todas as cidades do pals. 

A ADN 
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• Recomenda-se a reformulac5o do setor da habitag5o de caracter social atraves da criac5o de 

uma entidade reguladora do setor, no sentido da populag5o poder realizar o seu direito a uma 

habitac5o condigna. Devera ser produzido urn instrumento legal que permita formalmente 

minimizar custos na habitag5o e infraestruturacao, estimular novas praticas institucionais e 

novos modelos de gest5o urbanistica e territorial. Implicando necessariamente a elaborag5o de 

estudos aprofundados que ir5o desde das tipologias a utilizar ate a organizacao urbanistica, 

atendendo as diferentes especificidades cultura is. 

Ao Ministerio dos Transportes e Comunicaciies 

• Recomenda-se o desenvolvimento, ampliag5o e modernizag5o dos portos e aeroportos do pals 

e ainda criar condicaes para, atraves da realizac5o de parcerias pUblico-privadas ou nao, a 

implementag5o de estaleiros navais principalmente destinados a reparac5o e manuten45o. 

Melhorar o transporte maritimo corn a construcao de terminais de passageiros e de carga e a 

aquisig5o de equipamentos roll-on-roll-off bem como navios adequados ao transporte de 

passageiros e de mercadorias; 

• Recomenda-se ainda que o Ministerio proceda a investimentos no sentido da criacao de 

regulac5o sobre transportes maritimos e navegag5o, transportes terrestres, transportes aereos 

e telecomunicagoes. 

Ao Ministerio da Agricultura e Pescas  

• Recomenda-se que prossigam as obras de construcao das infraestruturas de irrigagao e 

aprovisionamento de agua em Carau-Ulun, Oebaba, Raibere e Larisula, bem como se proceda 

construcao e supervis5o da irrigagao de Tono em Oecussi. 

Ao Ministerio da Administracao Estatal  

• Recomenda-se que a implementac5o dos projetos previstos nos programas PDID e PNDS seja 

executada corn coordenagOo, supervisao e fiscalizag5o, por forma a que sejam finalizados 

dentro dos prazos e orcamentos previstos e tenham garantias de qua lidade. 

Ao Ministerio da Satide  

• Recomenda-se que prossigam as obras de construcao do Hospital de Baucau bem como seja 

efectuada a reabilitag5o do armazem do SAMES e do Hospital Guido Valadares. 
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RECOMENDACOES DA COMISSAO F 

Bazeia ba rezultadu audiensias publikas nebe iha, maka Komisaun "F" hakarak hamosu 

rekomendasoens ba ministeriu sira hanesan tuir mai: 

1. Ministeriu Saude 

■ Hare'e no analiza ba pakote proposta Orsamentu Jeral Estadu 2014 ba Ministeriu Saude nebe'e 

hetan orsamentu $67,217,000 ou reprezenta 4.5% husi total proposta orsamentu jeral estadu 

2014. Nune'e Komisaun F, hare katak orsamentu ne'e ladun proporsional liga ho problema real 

nebe'e ministeriu ne'e enfrenta liu-liu iha parte infraestrutura bazikas saude nebe'e sei menus, 

sei falta fasilidades essensial balun ihaiha hospital no klinikas sira. Nune'e mos presiza hare di-

diak kestaun alokasaun no distribuisaun rekursus humanus (profissional saude) nebe'e foin 

gradua husi UNTL no sei destaka ba postu saude, sentru saude, no hospital sira iha Timor Laran 

tomak, liu-liu iha area rural. 

■ Konsidera katak, kestaun kualidade rekursus humanus ne'e importante tebes iha servisu saude, 

atu nune'e bele fo assistensia saude ida lolos ho kualidade ba povu, nune'e Komisaun F husu ba 

Ministeriu Saude atu halo formasaun ida kontinua ba pessoal saude sira iha idak-idak nia area 

espesializasaun, no mos formasaun intensiva kona ba etika profissional servisu saude nian, 

nune'e sira bele hala'o servisu saude ho kualidade. 

■ Depois de implementasaun regime carreira especial ba profissionais saude hodi bele assegura 

sira nia direitu salarial tuir grau no tarefa servisu ida-idak nian, nune'e Komisaun F husu ba 

Ministeriu Saude, atu halo kontrola no akompanhamentu ida intensivu ba implementasaun 

regime carreira especial ne'e, atu nune'e bele asegura efetividade prestasaun servisu husi 

profissional saude sira tuir grau no tarefa servisu nebe'e iha. 
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■ Hare ba kazu HIV/SIDA nebe'e kontinua aumenta iha rai laran, nune'e Komisaun F preukupa no 

husu ba governo liu husi ministeriu saude atu kria enkuadramentu politika no estratejia ida 

kompreensivu hodi prevene kazu moras ne'e, liu husi programa edukasaun ba prevensaun, 

konsensializa kona ba teste ran voluntariu, advokasia, konsulta no tratamentu intensivu ba 

pasientes sira nebe'e hetan moras ne'e inklui pakote assistensia sosial ba sira. 

■ Komisaun F mos husu atu ministeriu tau atensaun ba diresaun servisu ministeriu nian nebe'e 

foka ba prevensaun moras HIV/SIDA atu nune'e bele fasilita sira nia servisu atu hetan dadus 

konkretus ba kazu moras ne'e, no oinsa bele halo estratejia ba prevensaun no tratamentu ba 

sira nebe'e pozitivu ona hetan moras ne'e. 

■ Hare ba kondisaun real iha Timor laran tomak, katak iha fatin barak, liu-liu iha area rural, 

seidauk iha konstruksaun ba infraestruturas bazikas saude nian, hodi sai fatin ba tratamentu 

saude povu nian, nune'e Komisaun F husu ba governo atu asselera kontruksaun infrastrutura 

bazika saude nian ho nia fasilidades atu fasilita servisu tuir planu ida nebe'e integradu hodi 

garante servisu saude ida nebe'e bele responde duni problema nebe'e povu enfrenta, liu-liu 

asselera kontruksaun ba hospital, sentru saude, klinikas no postu saude sira nebe'e tama ona 

iha planu no aloka ona orsamentu. 

• Konsiente no hare ba realidades nebe'e iha katak ambulansia sai hanesan nessesidades ida 

importante no urjente hodi atende kazu moras sira nebe'e ho karakter urjente, liu-liu ba sira 

nebe'e iha area rural, nune'e Komisaun F kontinua ejize ba Ministeriu Saude atu hare ba 

kestaun ambulansia, hodi koloka iha hospital no sentru saude sira, tamba ambulansia sira 

nebe'e agora dau-daun iha mai husi doasaun no laiha kondisaun diak ona no ate balun paradu 

ou a'at ona; nune'e mos komisaun husu atu kria jestaun ida efektivu ba manutensaun 

ambulansia. 
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• Servigos AutOnoma de Medicamentos e Equipamentos de Saide (SAMES) nudar ajensia 

governu nian nebe'e tau matan ba fornesimentu aimoruk no ekipamentus saude ba Hospital no 

sentru saude to'o klinikas no postu saude sira iha rai laran. Agora dau-daun SAMES enfrenta 

problema em relasaun ho kestaun jestaun administrasaun. Liu tan ida ne'e Komisaun F 

preukupa mos ho kestaun stock out aimoruk iha SAMES nebe'e atinji 47%, ne'e grave tebes, 

nune'e husu ba parte ministeriu atu buka meius posivel hodi halo kompra urjente ba aimoruk 

sira nebe'e presiza tebes, ho kondisaun katak kompra tenki halo ho jestaun kuantifikasaun 

medikamentus bazeia ba nesesidades. Tanba ne'e, Komisaun F, rekomenda ba governo liu 

husi Ministeriu Saude, atu rezolve situasaun ne'e ho dalan hadi'a politika no jestaun 

administrasaun Servigos Autonoma de Medicamentos e Equipamentos de Saude (SAMES), 

atu nune'e bele assegura nia funsionamentu hodi garante akuizisaun no distribuisaun ida 

efektivu ba medikamentus no ekipamentus saude ba hospital, sentru saude, klinikas, no posto 

saude iha Timor laran tomak. 

■ Husu mos ba Governu, espesialmente Ministeriu Sauda atu konsidera planu ba novo 

konstrusaun edifisiu SAMES, atu nune'e bele fasilita efetivamente servisu SAMES. 

■ Komisaun F husu mos ba Ministerio Saude atu tau atensaun maximu ba estudantes medisina 

sira, liu husi koordenasaun servisu ida metin entre parte ministeriu no universidade (UNTL), 

nune'e bele assegura prosesesu dezenvolvimentu kapasidade rekursus humanus nebe'e 

adekuada iha area saude. 

Ministeriu Saude, liu husi servisu Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), atu aplika 

requezitos ida klaru liu husi seleksaun mediku nebe'e objektivu no imparsial kona ba konsulta 

iha rai liur, tamba iha implikasaun bo'ot ba orsamentu estadu. Komisaun F mos rekomenda ba 

governu atu kontrata doutor espesialista sira husi liur atu atende moral sira nebe'e presiza 

kuidadus espesializadus atu hamenus haruka pasiente ba liur, no iha tempu nebe'e hanesan 
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komesa prepara da-daun rekursus humanus no fasilidades iha rai laran, hodi ikus mai la presiza 

tan halo konsulta referal ba liur. 

■ Bazeia ba konsulta referal nebe'e agora halo dau-daun, governu liu husi ministeriu saude 

presiza identifika ona prioridades ba formasaun espesialista no estabelesimentu fasilidades no 

ekipamentus saude hodi halo konsulta ba moras espesial sira, nune'e bele diminui 

gradualmente konsulta referal ba liur. 

■ Hare katak Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) nudar unika hospital nasional, hodi halo 

atendimentu saude ba publiku inklui simu pasientes sira nebe'e refere husi hospital distritus ou 

hospital referal sira, tanba ne'e hospital ne'e tenki iha kondisaun nebe'e diak em termus 

fasilidades no rekursus humanus, ho nune'e Komisaun husu ba Ministeriu Saude atu investe 

maka'as ba Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV). 

■ Husu ba Ministeriu Saude atu iha koordenasaun ho ADN no Ministeriu Administrasaun Estatal 

liu-liu relasiona ho projektu infra-strutura nebe'e kobre ba Ministerio da Saude, espesialmente 

projektu sira iha distritos. 

■ Husu ba Ministeriu Saude kontinua superviziona projetu konstruksaun ba Hospital Referal 

Baucau nebe'e seidauk remata. 

■ Husu ba Ministeriu Saude atu tau atensaun maka'as liu husi politika ida integrado ho 

orsamentu nato'on ba pakote saude materna. 

■ Husu ba Ministeriu Saude atu iha alokasaun orsamentu nato'on ba kestaun nutrisaun tanba tuir 

dadus nebe'e iha hatudu katak labarik barak sei enfrenta mal-nutrisaun. 
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Tuir dadus hatudu katak, malaria no dengue sai moras ho numeru kazu nebe'e a'as iha Timor 

Leste, nune'e Komisaun husu ba ministeriu atu tau atensaun maka'as liu husi alokasaun pakote 

orsamentu ida proporsional hodi atende kazu ne'e. 

■ Husu ba Ministeriu Saude atu hala'o edukasaun saude ida intensivu liu husi eskola, sentru 

komunitaria, familias, no liu husi media kona ba importansia kuidadus saude, liu-liu kuidadus 

saude primaria. 

■ Hare ba kazu mortalidade bebe foin moris nebe'e a'as tamba barak la hetan assistensia medika 

, nune'e Komisaun F husu atu ministeriu halo advokasia no fo informasaun nebe'e klean ba 

sosiedade kona ba vantajen husi tratamentu mediku ba inan isin rua to'o partus. 

■ Komisaun F, husu atu tau atensaun maka'as ba ezistensia no pratikas klinikas privadas atu 

nune'e klinikas sira ne'e bele tuir padraun kah estandar saude nebe'e estadu (governu) 

estabelese ona, nune'e atu tau atensaun maka'as mos ba doutor no enfermeirus sira nebe'e 

funsionarius estadu maibe halo nafatin pratika privadu nebe'e bele hamosu konflitu interese 

Barak. 

■ Komisaun F, husu ba ministeriu saude atu estabelese laboratoriu ida hodi teste material 

konsumaveis (hahan no bebidas), atu nune'e bele identifika kontaminasaun materias kimikas 

sira nebe'e bele fo perigu ba ema nia moris. 

■ Husu mos ba ministeriu saude atu tau atensaun nebe'e hanesan ba profissionais saude hotu, 

tuir nia espesializasaun, grau, no tarefa servisu, sem halo diskriminasaun, liu-liu parte husi 

enfermeira no parteira nebe'e sente ladun hetan atensaun justu husi parte ministeriu saude 

kompara ho mediku. 
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• Husu ba ministeriu atu konsidera apoiu transporte ba parteira sira, liu-liu iha area rural hodi fo 

konsulta ba inan isin rua no atende partus sira. 

■ Husu ba ministeriu atu intensiva no hadi'a diak liu tan rede koordenasaun servisu entre 

diresaun nasional, distritu to'o baze, nune'e andamentu servisu sira bele hatan duni ejijensia 

povu nian, liu-liu relasiona ho atendimentu servisu saude. 

■ Kona ba bolsa estudu ba saude, ministeriu presiza estabelese prossesu sira hotu ho 

transparansia, objetivu, no la diskriminativu, nune'e ema nebe'e selesiona hodi hetan bolsa 

estudu ne'e prienxe duni rekezitus lolos nebe'e hatur ona. 

■ Husu mos ba Ministeriu Saude, atu kontinua halo kooperasaun saude ho nasaun seluk, atu bele 

aprende boas praticas iha servisu saude, no mos hala'o kooperasaun ida mutua no objetivu ba 

kapasitasaun no formasaun rekursus humanus iha area espesialidade saude, liu-liu ba area sira 

nebe'e konsidera importante. 

■ Husu Ministeriu Saude atu fortifika programa SISCa, tanba bele oferese konsultas no 

tratamentu saude diretamente ba baze; nune'e mos atu konsidera sistema mediku familia (atu 

familia sira hetan atensaun fokus husi mediku). 

■ Husu ba Ministeriu Saude, atu komesa hare no konsidera kona lei ou regulamentu nebe'e 

relasiona ho mediku alternativa, tanba agora dau-daun ejista barak iha Timor. 

• Ministeriu Saude, presiza halo inisiativa lejislasaun kona tabaku no alkohol, tanba materia rua 

ne'e implika moral barak. 
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2. Ministeriu Edukasaun 

• Edukasaun hanesan seitor xave ba dezenvolvimentu nasaun nian, tanba liu husi edukasaun 

maka bele forma ema ho kualidade em termus kapasidade intelektual no mental hodi kontribui 

no sai autor prinsipal ba dezenvolvimentu nasional. Atu iha edukasaun nebe'e kualidade presiza 

iha planeamentu ida koprehensivu no rekursus nebe'e nato'on hodi fo apoio ba inisiativa no 

piano sira nebe'e trasa ona iha seitor edukasaun. Nune'e hare ba pakote orsamental nebe'e 

aloka ba Ministeriu Edukasaun iha tinan 2014 nebe'e ho nia montante 106,618,000 ou 

reprezenta 7.1% husi total proposta orsamentu jeral estadu 2014 nian, Komisaun F hare katak 

orsamentu ne'e ladun refleta di-diak realidades problema nebe'e ministeriu enfrenta, tanba iha 

problemas no lakunas barak mak sei presiza hetan atensaun maka'as husi governu, liu-liu hare 

ba infraestruturas bazikas, tanba iha fatin barak seidauk iha edifisiu eskola, sei falta sala de 

aula, seidauk iha fasilidades sufisiente, no mos rekursus humanus (professores) seidauk nato'on 

hodi kobre eskola hotu iha rai laran. Tanba ne'e Komisaun F, husu ba Governo atu tau 

edukasaun sai hanesan prioridade, liu husi aiokasaun orsamentu ida proporsional no nato'on 

hodi responde ba problemas no lakunas sira nebe'e eziste. 

■ Bazeia ba relidades no dezafiu nebe'e Timor-Leste sei hasoru iha area edukasaun, nune'e husu 

ba Ministeriu Edukasaun, presiza dezenvolve no halo kontrola no halo avaliasaun intensivu ba 

implementasaun politika ensinu iha nivel edukasaun hotu (husi infantil to'o ensino superior); 

hodi hatan kestaun sira nebe'e kontinua sai problema, hanesan; Infraestrutura bazika, numeru 

professor kualifikadu nebe'e limitadu (tuir area espesializasaun); jestaun administrasaun ba 

aktividades no fasilidades eskola, jestaun adaptasaun ba mudansa politika iha sistema 

edukasaun relasiona ho kontiCidu kurikulum no lingua ne'ebe uza hodi hanorin, tanba, 

aktualmente, lingua mos sei sai preokupasaun ba profesor sira hodi uza iha prosesu 

aprendizajen tanba iha area espesializasaun sira, professor barak mak nia nivel kunesimentu ba 

lian Portuges la-sufisiente, hodi transfere konhesimentu ba alunus. 
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■ Husu ba Ministeriu Edukasaun atu kontinua monitoriza no avalia programa formasaun ba 

profesores atu nune'e rezultadu husi formasaun ne'e bele tuir duni planu no metas nebe'e ita 

hotu hein. Liu tan ida ne'e, husu atu aumenta numeru formador hodi kobre to'o iha distritu ou 

sub-distritu hodi demenui mobilizasaun profesores sira hosi hela-fatin ba fatin formasaun. 

■ Merenda eskolar nudar pakote alimentasaun ida hodi suporta labarik sira nia nutrisaun, maibe 

iha realidade hatudu katak kestaun ne'e (merenda eskolar) kontinua sai problema iha fatin 

balun, liu-liu iha kestaun distribuisaun no kualidade ai-han ne'ebe ladun diak tanba kestaun 

orsamentu ba kada alunu $0.15 deit, nune'e labele fo duni biban atu prepara aihan ho 

kualidade diak; no agora dau-daun mosu tan kestaun kona ba ema nebe'e mak sei jere 

merenda ne'e (fornesidor lokal), Tanba ne'e, Komisaun F husu ba Ministeriu Edukasaun atu 

estabelese prosedimentus distribuisaun nebe'e diak no oinsa andamentu preparasaun no se 

mak sei jere, nune'e ikus mai bele rezulta pakote merenda eskolar ida nebe ho nutrisaun diak 

atu nune bele tulun duni labarik sira nia saude hodi enfrenta processo aprendijazen. 

• Ministeriu presiza hare di-diak no halo avaliasaun ba jestaun konssesoens eskolar, atu nune'e 

subsidiu refere bele uja duni ba nessesidades eskola hodi fasilita prosesu aprendisajen ida 

nebe'e efektivu. 

• Saneamentu baziku nudar pakote ida importante no tenki integra kedas iha planeamentu 

konstruksaun edifisiu eskola sira, tanba ne'e, husu ba Ministeriu Edukasaun atu halo piano ida 

ho koordenasaun linha ministerial kona ba garante acesso saneamentu baziku inklui be mos ba 

eskola hotu iha Timor laran tomak. 

■ Iha tinan ne'e (2013), governu liu husi Ministeriu Edukasaun halo ona kompromisiu hodi rezolve 

kestaun professores voluntariu, nune'e Komisaun husu ba Ministeriu Edukasaun kontinua 

monitoriza no halo avaliasaun objektivu ba prossesu sira hotu nebe'e relasiona ho prosesu 

rekrutamentu professores voluntariu sai professores definitivu. Liu tan ida ne'e, husu atu avalia 
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no kria fali baze de dadus foun hodi identifika lolos ejistensia no estatuto professor sira, atu 

nune'e fo dalan no solusaun justu ba implementasaun regime carreira especial. 

■ Professores sira nebe'e servisu iha area rural, hasoru situsaunn defisil kompara ho sira nebe'e 

iha sidade, tanba sira susar atu assesu ba kualker rekursu, tanba ne'e Ministeriu Edukasaun 

presiza tau atensaun ida espesial ba profossores sira ne'e, liu-liu oferese subsidiu addisional ba 

sira nudar jestu motivasaun. 

• Relasiona ho projektus fizikas (infraestrutura) ministeriu edukasaun nian, husu ba ministeriu 

edukasaun atu iha koordenasaun ida diak ho Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) nebe'e 

responsavel ba projektu sira iha distritu inklui projektu edukasaun no mos koordenasaun ho 

Agencia de Desemvolvimento Nacional (ADN) nebe'e nudar ajensia governu nian ho nia kna'ar 

atu superviziona kualker projetus fizikus estadu nian husi nivel nasional to'o distritus sira. 

■ Husu ba Ministeriu Edukasaun atu kontinua halo kooperasaun politika no teknika ho nasaun 

sira seluk, iha area kapasitasaun no formasaun rekursus humanus iha area edukasaun, liu husi 

kria kuadru legal kooperasaun ba formasaun no kapasitasaun iha area espesialidades nebe'e 

identifika liu husi estudu ida klean nudar prioridade. 

• Husu ba Ministeriu Edukasaun em koordenasaun ho Ministeriu Soliedaridade Sosial atu hare no 

konsidera kona ba atribuisaun bolsas estudus ba martires da patria (veteranus) nia oan sira. 

• Politika Bolsa Estudu; Politika bolsa estudo, tenki mai ho identifikasaun prioridades ho metas 

nebe'e mai ho rekezitos nebe'e lolos no transparante, atu nune'e rezultadu nebe'e mai bele 

hatan duni nessesidades nebe'e ejiste. Ministeriu Edukasaun, presiza hametin no haforsa 

kriteriu seleksaun ba bolseiru estranjeiru atu nune'e bele hetan kandidatu bolseiru nebe'e 

kualidade diak no bele priense duni rekezitus bolsa estudu no ikus mai bele remata estudu ho 
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susesu; nune'e mos iha andamentu prosesu estudu presiza halo supervizaun no monitorizsaun 

kontinua ba progressus estudantes iha sira nia estudu (presiza halo auto avaliasaun ba 

aproveitamentu estudante sira nian). 

• Montante bolsa tenki bazeia ba kustu vida no tenki inklui nessesidades real eskola nian, 

hanesan livru, pratika, teze, inklui seguru saude no seluk tan, nune'e mos atribuisaun bolsa 

tenki halo tuir tempu lolos, atu nune'e la prejudika bolseiru sira nia prosesu aprendisajen 

■ Presiza hare di-diak "Regime de Atribuicao de Bolsa de Estudo no Estrangeiro", karik iha 

posibilidades ba revizaun bazeia ba kondisaun aktual. 

■ Programa bolsa estudu iha estranjeitu, tenki konsidera kestaun kompetensia lingua, 

espesializasaun, no adaptasaun kultura, atu nune'e bele fo espetativa ida a'as ba rezultadu 

estudu. 

• Bolsa estudu ba estranjeiru tenki konsidera mos reprezentasaun husi distritu, atu nune'e bele 

prepara rekursus humanus adekuada iha distritus hodi hasoru programa governasaun lokal 

(munisipiu). 

■ Hare ba realidade katak ema adultu barak mak seidauk bele le'e no hakerek iha fatin barak iha 

distritus sira, nune;e Komisaun enkoraja Ministeriu edukasaun atu kontinua implementa 

politika edukasaun nao formal, liu-liu programa alfabetizasaun. 

■ Komisaun F husu ba Ministeriu Edukasaun katak, pakote konstruksaun ba Ensino Secundario 

tenki kompleta kedan ho laboratoriu, biblioteka, fasilidades desporto no fatin pratika 

multidisiplinares, atu nune'e estudante sira laos deit hetan teoria, maibe bele fo espasu ba sira 

halo pratika akademika no mos aktividades extrakurikuler hodi expressa sira nia kapasidade 
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intelektual no mos bele dezenvolve talenta nebe'e sira iha. Tamba ne'e, presiza iha 

koordenasaun ida diak entre Ministeriu Edukasaun ho parseiru dezenvolvimentu sira nebe'e fo 

apoio ba servisu edukasaun, liu-liu relasiona ho apoio financeiru. 

■ Komisaun F, husu ba Ministeriu Edukasaun atu hare di-diak kona ba planu no prosesu 

implementasaun televizaun edukasaun hodi bele sai fonte eduksaun ba povu iha area rural. 

■ Realidades hatudu katak estudantes Timor oan nebe'e estuda iha indonesia sempre enfrenta 

problemas Vistu no KITAS nebe'e implika estudantes balun tenki haruka fila, tanba ne'e 

Komisaun rekomenda ba Ministeriu Edukasaun em koordenasaun servisu ho Ministeriu Negosiu 

Estranjeiru atu hetan dalan hodi rezolve problemas nebe'e estudantes sira ne'e hasoru. 

■ Servisu Adidu Edukasaun; Ministeriu Edukasaun em kooperasaun ho Ministeriu Negosiu 

Estranjeiru, presiza tau kondisaun ida sufisiente em termus rekursus humanus no fasilidades 

suporta ba servisu adidu nian hodi atende kentaun hotu nebe'e relasiona ho assuntus 

estudantes iha estranjeiru. 

Adidu ba servisu eduksaun tenki ema nebe'e konhese diak realidades, kondisaun, no sistema 

iha nasaun nebe'e nia servisu ba , liu-liu sistema edukasaun atu nune'e bele fasilita estudantes 

sira ho diak, no mos tenki halo relasaun institusional nebe'e diak. 

■ Espesialmente servisu adidu edukasaun iha Indonezia, presiza aumenta rekursus humanus no 

rekursus fasilidades tanba area Indonezia luan, no estudantes Timor aon namkari iha fatin 

barak, nune'e atu fasilita diak liu servisu hodi atende estudante sira, presiza estabelese pontu 

fokal adidu edukasaun iha fatin kah provinsia sira nebe'e akumula estudantes barak. 

84 



PARLAMENTO 
NACIONAL 
RepUblira DentacrAtira da Timor-Leste 

COMISSAO DE FINAKAS PUBLICAS 

• Kona ba konflitu entre estudantes nebe'e mai ho motivu artes marsiais to'o rezulta estudantes 

balun kanek no balun to'o mate; nune'e husu ba servisu adidu edukasaun ho maneira possivel 

buka koordena ho embaixada atu buka dalan legal hodi rezolve no koordena ho autoridade 

kompetente nasaun rua atu buka solusaun ida diak no Ia prejudika seguransa estudantes sira 

nian no Ia fo imajen nebe'e ladiak ba Timor. 

■ Husu mos ba Ministeriu Edukasaun atu fo apoiu, liu husi estabelese no hametin Assosiasaun 

Estudantil Timor nian iha estranjeiru, nebe'e sai sombrina atu akumula estudantes Timor oan 

sira hodi hametin espiritu nasionalismu no fraternal entre Timor oan; nune`e mos apoiu fundus 

ba inisiativas estudantes sira hodi hala'o aktividades extra-kurikular, hanesan aprezentasaun 

kultural, kria diskusaun akademika, no aktividades seluk tan iha eventu balun, liu-Iiu iha 

komemorasaun loron nasional Timor-Leste nian. 

3. Ministeriu Soliedaridade Sosial 

■ Ministeriu Soliedaridade Sosial (MSS) hetan alokasaun orsamentu ba tinan 2014 ho nia 

montante $146,663,000 ou representa 9.8% husi total Orsamentu Jeral Estadu 2014. Komisaun 

F hare katak orsamentu ne'e bo'ot tebes, no kategoria transferensia mak hetan kedas 

$139,425,000 ou reprezenta kedas kuaze 95% hodi atende pagamentu ba veteranus no idiozus. 

Tanba ne'e husu ba Ministeriu Soliedaridade Sosial, atu jere orsamentu estadu ho transparansia 

no tuft lolos prosedimentus legais hodi fo assistensia sosial ida digno ba povu liu-liu ba sira 

nebe merese hetan. 

• Relasiona ho audiensia publika entre Komisaun F ho MSS kona ba projetu Kapital 

Dezenvolvimentu iha Ministeriu Solidariedade Sosial nebe'e presiza tan halo reapropriasaun ba 

tinan 2014, atu bele finaliza projetu sira ne'e ho diak, nune'e, husu ba Governu atu konsidera 
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iha orsamentu projetu reapropriasaun nebe'e ho nia montante US$ 766,151.25, detalha husi 

projetu sira ne'e ami inklui iha anexa. 

■ Hare ba kestaun veteranus nebe'e kontinua sai problems, liu-liu iha verifikasaun dadus, nune'e 

husu ba Ministeriu Soliedaridade Sosial liu husi Secretaria Estadu Antigus Kombatentes ho 

Komisaun Homenajen atu tau atensaun ida maximu ba prosesu tomak rekolha dadus hodi fo 

valorizasaun nebe'e justo no kredivel ba veteranus sira tuir lei haruka. 

• Bazeia ba "Estatuto dos Combatentes do Libertaccio National'; Estadu Timor-leste rekonhese 

frente tolu iha luta libertasaun nasional mak; frente armada, clandestina ou diplomatica. 

Nune'e bazeia ba vizita enkontru ho entidades Timor oan balun iha estranjeiru nebe'e mos 

partisipa iha luta libertasaun nasional, atu estadu liu husi orgaun sira nebe'e tutela ba assuntus 

veteranus (Sekretaria Estadu Assuntus Veteranus no Komisaun Homenajen), atu ho forma 

konkretu tuir dalan legal atu halo prosessu ba rekonhesimentu no valorizsaun ba Timor oan sira 

nebe'e fo kontribuisaun ba luta libertasaun nasional liu husi dalan diplomatiku, nune'e mos 

rekonhese ema kah instituisaun estranjeira sira nebe'e aktivamente fo kontribuisaun durante 

tempu luta. 

• Komisaun F rekomenda ba Ministeriu atu tau kondisaun ida digno ba Komisaun Homenagen 

hodi hari'i edifisiu sekretariadu no mos transporte (Hi-Lux 4) ba Komisaun Homenajen 

nian, atu nune'e Komisaun ne'e bele servisu ho diak atu atende no tau matan ba kestaun tomak 

nebe'e relasiona ho valorizasaun ba veteranos. 

■ Komisaun F husu ba Ministeriu Soliedaridade Sosial atu iha koordenasaun ho Ministeriu 

Edukasaun atu hare kona ba assunto bolsa estudo ba martires veteranus nia oan, nune'e 

mos ho Ministerio Saude atu hare kona ba tratamento saude veteranus sira nian iha rai laran 

no rai liur hodi nune'e bele dignifika sira. 
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• Komisaun F husu ba Ministeriu Soliedaridade Sosial liu husi Sekretaria Estadu Seguransa Sosial 

atu tau atensaun ba pagamentu idiosos no invalidos nebe'e kontinua sal polemika iha 

povu nia le'et, tamba hetan erros balun hanesan falsifikasaun dokumentus. 

• Husu ba Ministeriu Soliedaridade Sosial liu husi Sekretaria Estadu Dezastre Naturals e 

Assistensia Sosial (SEDNAS), atu iha pakote planeamentu ida diak kona ba oinsa prevene risku 

dezastre naturals no oinsa iha preparasaun ida diak hodi responde dezastre no bele minimiza 

impaktus negativus ba ema nia moris; nune'e mos presiza jestaun ida diak kona ba apoiu 

humanitaria iha tempu dezastre to'o faze rekoperasaun no reintegrasaun. Hare ba proposta 

OJE 2014 ba SEDNAS, espesialmente iha Diresaun Nasional Jestaun Dezastre iha orsmentu 

hamutuk US$ 4,137,000.00 nebe'e sei inklui mos pagamentu ba 800 ital benefisiarius iha 2013, 

hare katak orsamentu ne'e insufisiente. Tamba ne'e, Komisaun F husu ba Governu atu kria 

fundus espesial hodi atende karik iha dezastre naturals nebe'e ho volume bo'ot. 

• Husu ba Ministeriu atu tau mos atensaun maka'as ba trabalhadores sira iha rai laran, liu husi 

kria no garante sistema seguransa sosial ida nebe'e bele fo duni direitu digno ba trabalhadores 

sira. 

■ Komisaun F, husu ba Ministeriu soliedaridade sosial atu iha koordenasaun interministerial hodi 

fornese carro funeral ho kaixaun mate nian atu apoio ema vulnerabel ou kbi'it laek sira. 

■ Husu ba Ministeriu atu tau atensaun maximu ba grupo fulneravel sira atu fo kondisaun sosial 

ida dignu, espesialmente aleizadus no mos sira nebe'e moras ho karakter tratamentu 

permanente (ezemplu pasiente moras HIV-SIDA) nune'e mos uma mahon ba inan feton sira 

nebe'e hetan abuzu violensia sexual ou violensia bazeia ba jeneru. 
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■ Ministeriu presiza avalia no kontinua monitoriza konstruksaun no konservasaun ba monumentu 

no osoariusira (inklui kaisaun no fasilidades sira seluk) iha distritus, nune'e bele iha duni sentidu 

klean ba dignifikasaun Martires da Patria nian; tanba tuir realidade nebe'e mak ami observa 

katak monumentu no osoario balun nia kondisaun ladun diak. 

■ Ministeriu presiza hare di-diak kestaun atribuisaun bolsa da mae, atu nune'e bele fo duni ba 

ema nebe'e merese. 

4. Sekretaria Estadu Juventude i Desportu 

■ Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) hetan alokasaun orsamentu ba tinan 2014 

hamutuk $7,470,000 ou reprezenta 0.50% husi total orsamentu jeral estadu 2014. Kompara ho 

tinan kotuk (2013), SEJD hetan deit $4,815,000. Nune'e kompara ho tinan 2013, ba tinan 2014 

SEJD sei hetan aumenta kuaze $2,655,000 ou aumenta 55% . 

■ Komisaun F, rekomenda ba Sekretaria Estadu Juventude no Desportu atu iha enkuadramentu 

politika Ida nebe'e hatan necessidade joven sira nian espesialmente programa dezenvolvimentu 

kapasidade joven sira iha area oi-oin (Kapasitasaun no Formasaun) nebe'e kontinua. 

■ Komisaun F, husu mos katak tenki iha politika dezenvolvimentu nebe hanesan ba ramo 

desportu oi-oin (apoiu ba federasaun desportivas sira) atu nune'e desenvolvimentu desporto la 

foka deit ba area ida. 

■ SEJD mos tenki fo atensaun maka'as ba grupu arte sira (Muzika, artezenatu, no seluk tan), liu 

husi fo apoiu orsamentu atu sira dezenvolve diak liu sira nia kapasidade. 
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■ Husu ba Sekretaria Estadu, atu halo koordenasaun ida diak entre servisu juventude e desporto 

nivel nasional, distrital to'o sukus, tanba tuir realidades barak hatudu katak laiha linha 

koordenasaun servisu ida diak. 

■ Komisaun F rekomenda ba Sekretaria Estadu atu tau orsamentu hodi hari'i infraestrutura 

desporto iha ramo oi-oin ho nia fasilidades sira, atu nune'e bele fo oportunidade ba joven sira 

atu expressa sira nia talento. 

■ Komisaun mos rekomenda ba Sekretaria estadu atu tau atensaun ba sentru juventude iha suku 

sira, liu-liu prepara lider juventude sira kona ba jestaun administrasaun atu nune'e sentru sira 

ne'e bele funsiona ho efektivu. 

■ Husu ba Sekretaria Estadu, atu aloka orsamentu hodi apoio servisu komite 12 Novembru iha 

eventu ke'e mate ruin ho seluk tan. 

Husu parte Sekretaria Juventude Desportu atu efektivamente servisu hamutuk ho Ministeriu 

edukasaun atu integra parte desportu iha eskola sira ho efetiva atu nune'e bele hamosu fini 

desportu nian husi foin sae sira nia le'et. 

• Espesialmente ba futebol, Timor-Leste hetan prestasaun lubuk ida nebe'e hamorin Timor nia 

naran, maibe tuir ami nia observasaun katak ladun iha motivasaun no apoiu maximu husi 

governu ba ekipa futebol sira ne'ebe agora dau-daun ejiste no ba joga iha liur lori Timor-Leste 

nia naran. Nune'e, husu atu SEJD fo apoiu nebe'e adekuada ho kondisaun minimu atu apoiu 

FFTL hodi organiza jogador ba patisipa iha eventus nasionais no internasionais. 

• Nune'e, atu lori futebol Timor Leste sai ramo desportu nebe'e avansa tuir estandar 

internasional (estandar FIFA), estadu liu husi governu, presiza insentiva Federasaun Futebol 

Timor Leste atu hamoris liga futebol nasional. Vantajen husi establesimentu liga ne'e mak; Atu 
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hetan fini ba talentu futebol iha joven sira nia le'et; Motiva no insentiva grupu futebol sira 

nebe'e eziste ona; Professionaliza jestaun klubu sira nebe eziste, atu Jere tuir padraun futebol 

nebe'e lolos (estandar FIFA). 

■ Atu bele realiza eventu futebol liga nasional, no minimo, governo tenki investe ona atu 

konstroe kampu (estadiu futebol), iha distritu sira ho kondisaun favorabel, atu fo biban hodi 

hala'ao kompetisaun sira iha nivel distritu. Konsidera katak, projetu bo'ot sira halao husi ADN, 

nune'e husu atu iha koordenasaun entre parte ADN ho SEJD ba konstrusaun estadiu, liu-liu 

konstrusaun refere tenki konsidera padraun ou estandar husi FIFA. 

■ Hare ba fasilidades transportes nebe dala barak sai preokupasoens ba Federasaun Futebol 

Timor Leste (FFTL), liu-liu futebolistas sira, maka Komisaun F husu ba Governu atu tau iha 

konsiderasaun ba kompra carro (bus) unidade 1 hodi fasilita jogadores sira nia movimentu. 

5. Sekretaria Estadu Promosaun Igualdade 

• Komisaun F hare katak orsamentu ba Sekretaria Estadu Promosaun Igualdade minimu tebes ou 

reprezenta deft kuaze 0.10% husi total proposta orsamentu estadu 2014, tamba ne'e komisaun 

rekomenda ba governo atu aloka orsamentu ida nato'on ba sekretaria estadu ne'e atu bele 

hala'o aktividades nebe'e planeia, liu-liu relasiona ho assunto sira nebe'e sensivel ba jeneru. 

• Komisaun F, husu SEPI, atukontinuahala'oaprosimasaun ho orgaunestadutomak (liu-liu 

ministeriu sira), atu akonselha no sensibiliza assuntu igualdade jeneru iha nivel servisu hotu no 

iha soseidade nia le'et husi nivel nasional to'o area rural. 

• Husu ba Sekretaria Estadu Promosaun Igualdade Jeneru, atu kontinua halo promosaun kona 

igualdade assesu iha seitor hotu-hotu, no fortalese papel feto iha vida politika iha sosiedade. 
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■ Kontinua halo sosializasaun ida maka'as ba sosiedade kona ba lei kontra violensia domestika, 

no fo advokasia ka edukasaun sivika liu husi familia, eskola, no media sira. 

• Husu ba Sekretaria Estadu, atu iha koordenasaun servisu ho parte polisia, tribunal no saude liga 

ba rezolusaun kazu violensia domestika. 

• Husu ba Sekretaria Estadu atu iha programa ida integradu atu fo apoio no asegura grupo 

vulneraveis sira, liu-liu grupo feto rural atu halao sira nia aktividade ekonomika ida sustentavel, 

tanba hare ba realidade, hatudu katak feto barak mak moris ho rendimentu ki'ik tebes. 

■ Komisaun F husu atu halo konsensializasaun ida maka'as liu husi edukasaun sivika, atu enkoraja 

feto sira bele partisipa iha vida politika. 

■ Komisaun F rekomenda mos ba Sekretaria Estadu atu halo advokasia ba instituisaun estado 

tomak kona ba orsamentu nebe'e sensivel ba jeneru. 

• Komisaun F, husu ba governu atu aloka orsamentu ida nato'on hodi fo kondisaun servisu ida 

digno ba sekretariadu servisu Komite CEDAW, atu nune'e bele hala'o nia servisu ho diak, tanba 

sekretariadu servisu Komite CEDAW ne'e reprezenta estadu Timor Leste iha rai liur ba assuntu 

jeneru. 

Husu atu SEPI kontinua hametin parseria ho organizasaun feto sira no sosiedade sivil, atu 

servisu hamutuk iha aksaun konreta hodi sensibiliza assuntu igualdade jeneru iha sosiedade nia 

le'et, no mos organizasaun internasional sira nebe'e luta ba assuntu igualdade jeneru, 

■ Rekomenda ba SEPI atu kris diskusaun sira hodi hetan opiniaun publika, depois sensibiliza 

kestaun no ikus mai dezimina informasaun sira relasiona ho kestaun igualdade jeneru, atu ema 

hotu familiar ho assuntu ne'e. 
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■ Rekomenda atu SEPI halo aproximasaun nebe'e forte ba instituisaun estadu tomak atu hare ba 

planu orsamentu no planu assaun nebe'e sensivel ba jeneru (responde nessesidade feto no 

mane) iha OJE. 

6. Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) 

• Husu ba Governu atu defini di-diak estatutu UNTL, iha termus kompetensia administrativa no 

finanseira. 

• Komisaun F, husu atu iha koordenasaun servisu ida diak entre UNTL ho Ministeriu Edukasaun, 

liu-liu ba aktividades akademikas sira nebe'e iha implikasaun bo'ot ba orsamentu. 

■ Husu atu UNTL, wainhira halo kontratu servisu professional nivel internasional tenki iha 

koordenasaun ho governu liu-liu Ministeriu Edukasaun tanba iha implikasaun ba orsamentu, liu-

liu relasiona ho salariu professor internasional sira 

• Agora dau-daun programa mestradu iha UNTL paradu, tanba ne'e husu ba parte relevante, liu-

liu ministeriu edukasaun ho UNTL rasik atu buka dalan propriu hodi rezolve. 

■ Husu ba Ministeriu Edukasaun ho UNTL, hare no karik possivel halo revizaun ba parte balun husi kurrikulu 

UNTL nebe'e la kondis ho Timor-Leste nia kontestu, no hare mos kona ba prosedimentus administrativus, 

no kontinua hadi'a kualidade rekursus humanus no oinsa bele ajusta sira nia estatutu tuir grau no tarefa 

servisu nebe'e mak define ona. 
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RECOMENDAOES GMPTL 

MINISTERIO DA SAUDE 

1. Considerando a importancia da igualdade de genero, e observando que o Ministerio da 

Sande nao tern em conta todas as recomendagoes da SEPI durante o processo de revisao 

do orgamento, o GMPTL F enfatiza as obrigagbes decorrentes da Resolucao do parlamento 

Nacional 12/2010 de 19 de Maio, 2010 (Ver Anexo XIV) e, portanto, recomenda-se que 

todos os pianos anuais de 2014 tern que levarem conta o seguinte: 

i. Todos os pianos devem estipular objetivos para a capacitagao, formagao, 

recrutamento, bolsas de estudo etc. das mulheres, com uma recolha de dados que 
deve ser desagregada por sexo; 

ii. 0 piano anual tern que ser sensivel ao Genero. Tern que responder as necessidades 
das mulheres e dos homens; 

iii. 0 programa tern que facilitar o acesso aos servigos pUblicos para homens e mulheres. 
iv. 0 Plano deve incluir atividades para o Plano Anual Nacional sobre Violencia baseada 

no Genero; 

v. 0 piano anual deve incluir formagao para o pessoal, seu assessoramento e prover urn 

grupo do trabalho de Genero para assegurar que o piano é sempre a ele sensivel. 

2. Reconhecendo as dificuldades que o ministerio da Sande ainda esta enfrentando corn 

relagao a construgao da sua capacidade e conhecimento tecnico, o GMPTL incentiva o 

ministerio da saude a garantir a conformida corn os pianos anuais e recomenda-se que a 

implementagao do referido piano devera ser monitorizada e avaliada, a fim de avaliar o seu 
progresso e que indicadores razoaveise tangiveis devem ser estabelecidos a fim de medir o 
progresso das atividades em intervalos chave ao longo do ano fiscal de 2014. 

3. Reconhecendo a importancia de alcangar os ODMs e o compromisso do governo para 

prestar cuidados de saude universal para todos, e consciente que 30% da populagao ainda 

nao tern acesso a centros de saude, 0 GMPTL insta o Governo a acelerar a construgao de 

Infraestruturas basicas de saude, especialmente nas areas rurais. Insta tambern o Governo 

a garantir que todas as clinicas e postos de saude existentes tem instalagoes adequadas 
para prestar servigos de saude seguros e eficientes. 

4. Conscientes da importancia da prestagao de ambulancias e outros veiculos para o 
transporte de pacientes e equipa medica, o GMPTLF pede ao Ministerio da Sat.1de para 

fazer urn inventario de todos os transportes e equipamentos ja doados e distribuidos para 

os hospitais e distritos, garantindo que as pessoas chave tern acesso a meios de transporte 

adequados. Alern disso, dada a urgencia de fornecer transporte para os distritos, 

especialmente para as areas rurais, a Comissao recomenda ao Ministerio da Sande para 

agilizar o processo de aquisigao, a fim de entregar as restantes ambulancias e motos 

necessarias para as parterias, os medicos e enfermeiros no menor tempo possivel. 
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5. Reconhecendo o trabalho importante e essencial de cada urn dos membros da profissao 

medica, especialmente nas areas rurais, o GMPTL solicita ao Ministerio da Sairde para 

fornecer alojamento e transporte adequado para que todo o pessoal possa realizar o seu 

trabalho de forma tao eficaz quanto for possivel, especialmente para parteiras e outros 

medicos que fornecen servicos as mulheres gravidas. 

6. Reafirmando o compromisso do governo para a realizagao dos ODMs e a urgencia de 

reduzir ainda mais a taxa de mortalidade materna,0 GMPTL F insta ao ministerio para 

alocar fundos suficientes para reduzir a mortalidade materna. Isto deve ser incluido mas 

nao limitado as seguintes awes: 

I. Garantia de acesso adequado a programas de nutricao para reduzir a anemia e 

outras doengas relacionadas corn a nutricao; 

II. Assegurar que as mulherese os homens, e os adolescentes, recebem informagoes 

adequadas sobre planeamento familiar e sobre os beneficios positivos do 

espagamento entre os nascimentos; 

III. Assegurar o acesso generalizado a todos os tipos de contraceptivos; 

IV. Promover mais formagao de parteiras e outro pessoal medico em obstetricia, 

especialmente em obstetricia de emergencia; 

V. Certificar-se de que as instalagoes sanitarias sao adequadas e estao disponiveis e 

que as mulheres sao capazes de aceder a estas; 

VI. Sensibilizagao sobre os beneficios da amamentacao regular e dos check-ups pre-
natal e pos-natal; 

VII. Estabelecer uma base de dados sobre a mortalidade materna, a fim de determinar 

as principals causas de mortalidade materna para garantir que as politicas 

adequadas sao adaptadas para inevitavelmente diminuir a taxa de mortalidade 

materna em linha corn a meta dos ODM de 2015. 

7. Reconhecendo que 27% das mulheres gravidas sofrem de desnutrigaoe 58% das criangas 

sao raquiticas, lembrando que Timor-Leste deve reduzir a mortalidade materna de 227 por 

100 mil em 2015 e reconhecendo tambern que, como resultado de urn programa conjunto 

entre o Ministerio da Saude e o WFP, as taxas de nutricao entre as mulheres e criancas 

melhorou, o GMPTL solicita que o programa "fortalecimento de alimentos locais" que 

contribui para melhorar o estado nutritional de menores de cinco anos de idade, de 

gravidas e lactantes e so promove produtos locais deve ser continuado e receber fundos 

adequados para garantir que o projeto seja capaz de rodar nos 13 distritos. E importante 

que o progresso ja alcangado nao seja invertido, devido a falta de fundos. 

8. Reconhecendo a importancia de assegurar pessoal corn formagao adequada, a fim de 

garantir servigos de sat:1de adequados, o GMPTL solicita ao Ministerio para realizar 

programas de capacitagao, especialmente para as parteiras para assegurar que eles sejam 
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capazes de oferecer urn alto padrk de atendimento para mulheres, especialmente as 
mulheres gravidas. 

9. Reconhecendo que a reduck nos casos de HIV /SIDA é urn ODM chave e agora existem 

exemplos de lugares em que a taxa de HIV /SIDA esta aumentando, a Comissk F solicita 

urgentemente ao Ministerio da SaCide para desenvolver politicas que tem como alvo os 

principals grupos de risco e garantir o acesso a exames e tratamento. Eles tambern devem 

desenvolver urn quadro estrategico para reduzir o estigmatismo e realizar uma campanha 

em todo o pals sobre os riscos do HIV /SIDA e as formas de preveni-la e assegurar que as 

mulheres gravidas tem acesso a testes para reduzirem a transmissk da mae para a crianga 
durante o parto. 

10. Reconhecendo queas doengas sexualmente transmissiveispodem terum impacto 

importante sobrea saude das muiherese pode levar afertilidade ououtros problemas graves 

de saude, e reconhecendoque ate a datan'ao existem dadosconfiaveis sobre a existencia 

destas doengas, GMPTLinsta o Governo afornecerservigos de triagemde doengas 
sexualmente transmissiveis, tanto para homens emulheres 

11. Reconhecendo quecanceres do sistema reprodutivopode matar,e que muitas pessoasestao 

procurando o tratamentono exteriorpara tratar estestipos de cancer,e reconhecendo que 

aprevenck e detecgk precocedessestipos de cancere importante,GMPTLinsta oMinisterio 

da SaCide paraencontrar os meiosnecessario marcare orgamentopara rastrearcancer, 
comomama,colo do Otero ede prostata ede langarcampanhas de sensibilizaga- opara 
informar opublico ern geralsobre a existenciadestas doengaseque eles podem fazerpara 
impedi-los. 

12. Reconhecendo que o SAMES é o principal fornecedor de medicamentos emTimor-Leste e 

que inijrneros problemas foram encontrados ao longo do ultimo ano em relag -ao a falta de 
stocks e a aquisicao de medicamentos do exterior, a Comissao F solicita urgentemente ao 
Ministerio da Saude, a Comunidade Internacional e ao SAMES para trabalharem em 

conjunto para aperfeigoar urn quadro estrategico adequado e um sistema de aquisigao, a 

fim de garantir a entrega atempada e adequado dos medicamentos, contraceptivos e 
vacinas para todas as areas do pals. 

Recomendacoes para a implementactio do PAN sobre Violencia baseada no genera 

Reconhecendo o importante papel que o Ministerio da SaUde desempenha no sucesso da 

implementagk do piano de agao nacional sobre a violencia baseada no genero e 

reconhecendo que hospitais / clinicas sao muitas vezes o primeiro porto de escala para as 
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vitimas de violencia de genero, o GMPTL solicita ao Ministerio da Saiide para assegurar a 

aplicagao efetiva das seguintes atividades: 

➢ Treinar todos os profissionais de saiide em todos os distritos em fornecer atendimento 

especializado medico e aconselhamento para vitimas de VD, abuso infantil e violencia 

sexual; 

➢ Estabelecer quartos seguros em todos os hospitais e postos de sat:1de para vitimas de 

VBG e VD; 

➢ Clarifica45o do estatuto legal das provas periciais medicas em ensaios e garantir a 

capacitagao de todos os atores do setor da justiga sobre o seu use adequado em 

tribunal; 

0 GMPTL tambern pede ao Ministerio da Sat:1de para priorizar as seguintes atividades em 2014: 

➢ Garantir o financiamento para construir Fatin Hakmateks nos hospitais distritais em 

Baucau, Same e Viqueque; 

➢ Garantir que todos os candidatos que recebem forma() para se tornarem medicos legistas 

cumpram os criterios basicos de elegibilidade; 

Facilitar o treinamento e credenciamento de novos examinadores forenses medicos corn 

as ONGs relevantes; 

➢ Avaliar os servigos prestados por cada Fatin Hakmatek para assegurar que as instalagoes 

cumprem os objetivos do servigo e as necessidades dos clientes; 

MINISTERIO DA EDUCA00 

1.Considerando a importancia da igualdade de genero, e observando que o Ministerio da 

Educag5o n5o tern em conta todas as recomendagoes da SEPI durante o processo de revis5o do 

orcamento, o GMPTL enfatiza as obrigagOes decorrentes da Resolug5o do parlamento Nacional 

12/2010 de 19 de Maio, 2010 (Ver Anexo XIV) e, portanto, recomenda-se que todos os pianos 

anuais de 2014 tern que levarem conta o seguinte: 

vi. Todos os pianos devem estipular objetivos para a capacitag5o, formag5o, 

recrutamento, bolsas de estudo etc. das mulheres, corn uma recolha de dados que 
deve ser desagregada por sexo; 

vii. 0 piano anual tern que ser sensivel ao Genero. Tem que responder as necessidades 

das mulheres e dos homens; 

viii. 0 programa tern que faciiitar o acesso aos servicos Oblicos para homens e mulheres. 
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ix. 0 Plano deve incluir atividades para o Plano Anual Nacional sobre Violencia baseada 

no Genera; 

x. 0 piano anual deve incluir formagao para o pessoal, seu assessoramento e prover urn 

grupo do trabalho de Genera para assegurar que o piano é sempre a ele sensivel. 

2. Reconhecendo o progresso importante que o Setor da Educagao tern feito nos ultimos 

10 anos, corn a construgao e reconstrugao de escolas, mas cientes de que muitas 

escolas ainda nao tem mesas e cadeiras e outros materiais essenciais, o que, 

inevitavelmente, desencoraja as criancas de frequentar a escola, especialmente as 

meninas, 0 gnnptIF solicita ao Ministerio que garanta a conclusao do mapeamento, a 

fim de assegurar que todas as escolas de todo o pals estao repletas de materiais 

essenciais, como cadeiras e mesas. 0 GMPTL pede ao Ministerio para garantir que os 

procedimentos de aquisigao sejam simplificados, a fim de fazer a entrega destes 

materiais urgentes, mais eficiente e mais rapidamente. 

3. Reconhecendo que muitas escolas ainda nao tem saneamento adequado, and 

emphasising the importance of adequate santitation especialy for girls, 0 GMPTL 

solicita ao Ministerio da Educagao para colaborar corn outros ministerios-chave para 

identificar essas escolas no tempo mais breve possivel, e tomar as medidas necessarias 

para assegurar que todas as escolas estao equipadas corn instalagoes sanitarias 

decentes e adequadas. 

4. Lembrando que a educagao universal é urn dos 0DM e que todas as criancas tem o 

direito de ir para a escola, o GMPTL insta o Governo a garantir que todas as criancas 

tenham acesso a educagao de qualidade. 0 GMPTL solicita ao Ministerio da Educagao 

para realizar formagao adequada para todos os professores, e para garantir o 

recrutamento de professores qualificados, especialmente professoras, para garantir 

que todas as criancas sao capazes de realizar o seu plena potencial. 

5. Reconhecendo os esforgos importantes ja feitos para a revisao do curriculo national, a 

Comissao F pede ao governo para apoiar esta iniciativa corn a formagao essencial de 

todos os professores e o fornecimento de livros e materiais adequados a aprendizagem 
elogio. 

6. Reconhecendo que mais e mais criancas estao a ir estudar em escolas secundarias, o 

GMPTL insta o Governo a assegurar a construgao adequada e a disponibilidade de 

escolas secundarias em todos os distritos e a prestagao de professores corn formagao 
adequada, especialmente os do sexo feminino. 

7. Reconhecendo a importancia de se alcangar a igualdade de genera em todos os 

setores, ainda ha muito a ser feito no sentido de incentivar meninos e meninas a 
permanecer na escola e a ir para a aprendizagem futura. As meninas devem ser 

encorajadas a participar em todos os niveis da educagao e a ir para a universidade e a 
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entrar em carreiras que podem ajudar a construir a nagao e assegurar a igualdade de 
genero para todos. 

8. Lembrando ao governo da sua obrigagao de cumprir os ODM e reconhecendo que 

muitos adultos ainda nao sabem ler e escrever, o GMPTL insta o Governo a continuar 

os programas em todos os distritos corn o objetivo de eliminar o analfabetismo em 

todos os setores da sociedade, especialmente entre as mulheres e os idosos. 

Recomendacoes para a implementactio do PAN sobre Violencia baseada no genera 

• Assegurar que o curriculo escolar inclui questhes relacionadas corn os direitos humanos e 

genero, incluindo a boa conduta nos relacionamentos, sexualidade e o principio do conflito 

negociado 
➢ Assegurar que os professores sao treinados em materia de direitos humanos e igualdade de 

genero 

• Divulgar o curriculo para sa Ode reprodutiva dos adolescentes em todas as escolas 
➢ Realizar uma revisao teorica e uma avaliagao do impacto do cumprimento dos curriculos 

corn o artigo 11 da Lei contra a Violencia Domestica 

SEPI 

1. Lembrando ao governo de todos os compromissos assumidos no ambito da CEDAW e 

cientes da importancia da igualdade de Oiler° e do papel importante que desempenha na 

SEPI a integragao do genero em todo o governo, a Comissao F considera o orcamento da 

SEPI ser muito baixo para realizar plenamente o seu mandato. 

2. Conscientes do papel que a SEPI tern de fornecer as ONGs corn fundos para realizar 

atividades de empoderamento economic° para as mulheres e reconhecendo que esta 

atividade esta prevista no ambito do piano anual, a Comissao F insta o Governo afornecer 
dinheiro ao abrigo do Fundo de transferencias palicas, uma vez que neste momento nao 

ha fundos previstos. 

3. Reconhecendo que muitas mulheres ainda nao sac) capazes de aceder aos seus direitos 
humanos fundamentals e, como resultado, sao mail vulneraveis a violencia domestica e a 

outras formas de discriminagao de genero, reconhecendo tambem que muitas mulheres 

em Timor-Leste, como resultado da referida discriminagao, nao sao economicamente 

independentes, a Comissao F, solicita que a SEPI assuma a lideranga para colaborar corn 

outras agendas governamentais para assegurar que as politicas e os programas que 

promovam o empoderamento economic° das mulheres e promover que o acesso a 
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microcreditos acontece de forma rapida e eficiente, a fim de permitir que as mulheres 

tenham acesso igual a trabalho e esquemas de gerar dinheiro o mais rapidamente passive'. 

4. Reconhecendo o importante papel que a SEPI tern na coordenag5o do Plano de Ac5o 

Nacional sobre a VioVenda Baseada no Genera, lembrando o governo de que a violencia 

domestica e a violencia baseada no genera "nunca é aceitavel, nunca é desculpavel, e 

nunca é toleravel". (Navies Unidas Secretario-Geral, Ban Ki-Moon (2008) e reconhecendo 

que a violencia de genera é uma violag5o atroz dos direitos humanos das mulheres, a 
Comiss5o F exorta ao Governo para alocar mais recursos para garantir que a SEPI é capaz 

de coordenar as agendas governamentais relevantes de forma eficaz e é capaz de 

monitorar o andamento de todos os resultados do PAN sobre VBG. 

5. Reconhecendo o importante papel que a SEPI tern na implementag5o do PAN sabre VBG e 

compreendendo as dificuldades que tern tido ate agora em monitorar adequadamente sua 

efetiva implementagao, a ComissAo F insta a SEPI a rever o seu piano estrategico, a fim de 
garantir os mecanismos adequados para coordenar todos os Org5os competentes e a 

estabelecer urn acompanhamento abrangente e eficaz e urn piano de avaliag5o, a fim de 

assegurar o cumprimento e o progresso na preveng5o e eliminag5o da violencia domestica 

e da violencia baseada no genera em Timor-Leste. 

6. Considerando a Resoluc5o do parlamento n 2  12/2010, de 19 de Maio, bem como a 

import5ncia de assegurar a orgamentagao sensivel ao genera em todo o governo, e 

reconhecendo que muitos ministerios ainda nao estao a cumprir corn as recomendagoes da 
SEPI, a Comiss5o F insta todos os ministerios e agencias governamentais a rever os seus 

pianos anuais e a assegurar que eles cumpram corn a resolugao n. 2  12/2010, atentando 
para os cinco criterios criticos mencionados nas recomendagoes gerais. 

7. Considerando a Resoluck) n. 2  27/2011, que estipuia que cada Ministerio e Secretaria de 

Estado deve estabelecer urn grupo de trabalho de genera, e reconhecendo que o impacto 

dos referidos grupos ainda é fraco, a Comiss5o F insta a SEPI a rever o funcionamento 
desses grupos para garantir que todos eles s5o conscientes de seu mandato e recebem 

formag5o e recursos adequados, a fim de realizar o seu mandato efetivamente. 

8. Considerando a existencia de grupos de trabalho do genera a nivel distrital e a sua 
importancia estrategica na disseminac5o de informacoes sobre questoes relacionadas corn 

o genera para os distritos, a SEPI deve fornecer recursos e formacAo adequados para cada 

membro do grupo, a fim de que eles sejam capazes de realizar suas atividades, 

especialmente no que diz respeito ao acompanhamento do PAN em VBG e divulgag5o de 

informagoes sabre a Lei de Violencia Domestica e outras questoes relacionadas corn o 
genera. 

9. Reconhecendo que a comemorac5o dos principals eventos é importante e contribui para 

uma melhor compreensao dos direitos das mulheres na sociedade, a Comiss5o F tambem 
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gostaria de lembrar a SEPI do seu papel fundamental - catalisador para a promogao da 

Igualdade de genera em Timor-Leste, especialmente para promover a igualdade do genera 

no governo e assegurar que o genera seja incluido nas politicas, programas e orgamentos 

de organizagoes e instrumentos governamentais -e, portanto, exorta a SEPI a realizar mais 

atividades que refletem esse papel que promovera a igualdade de genera em todos os 

ministerios, e que terao urn impacto a longo prazo na mudanga de comportamentos e 

atitudes, tanto no governo, como na sociedade como urn todo. 

Recomendacoes para a implementactio do PAN sabre Violencia baseada no genera 

A SEPI tern o importante papel de coordenar o PAN contra a VBG , mas tern recursos limitados para 

fazer isso. Financiamento especifico deve ser alocado para a implementagao de todas as atividades 

no PAN sobre VBG para assegurar que o impacto desejado seja alcangado e que o progresso seja 

monitorizado e avaliado adequadamente. Para este fim, o GMPTL insta a SEPI a priorizar 

urgentemente o seguinte : 

▪ Conduzir discussoes corn juizes e promotores para enfrentar os desafios ligados corn a 

resolugao da VBG e VD, sentenga e aplicagao de medidas de coagao; 

Fnanciamento para atividades de socializagao para honnens e meninos, incluindo 

prisioneiros sobre VBG , VD e controle da raiva; 

• Garantir formagao para lideres locais e membros da comunidade e fornecer informagoes de 

qualidade e resultados; 

➢ Desenvolver publicagOes simplificadas sobre a lei da violencia domestica e VBG para todos 

os niveis de ensino, especialmente as populagoes analfabetas, e garantir a ampla 

distribuigao de tais publicagoes; 

Ampliar os programas de empoderamento economic° das mulheres. 

Em 2014, sob o PAN a SEPI deve priorizar: 

➢ Elaborar orientagoes sobre a sentenga e manutengao provisoria que cumpram os requisitos 

previstos no C6digo Penal e LAVD; 

Ter urn foco dedicado a coordenagao, planeamento, acompanhamento da execugao e 

avaliagao do (PAN) 

➢ Promover mais atividades de sensibilizagao sobre a LVD e a natureza da VBG corn Chefes de 

Suco e Conselhos Locals, 

▪ Envolver lideres tradicionais e religiosos para promover mudangas de comportamento e 

atitudes. 
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Envolver ministros e Secretarios de Estado sobre a igualdade de genero, as questoes de 

VBG e VD. 

MINISTERIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Recomendacties Gerais 

1. Considerando a importancia da igualdade de genero, e observando que o ministerio nao 
tem em conta todas as recomendag8es da SEPI durante o processo de revisao do 

orgamento, o GMPTL enfatiza as obrigagoes decorrentes da Resolug5o do parlamento 

Nacional 12/2010 de 19 de Maio, 2010 (Ver Anexo XIV) e, portanto, recomenda-se que 

todos os pianos anuais de 2014 tem que levarem conta o seguinte: 

2. Todos os pianos devem estipular objetivos para a capacitagao, fornnagao, recrutamento, 

bolsas de estudo etc. das mulheres, corn uma recoiha de dados que deve ser desagregada 

por sexo; 

a. 0 piano anual tern que ser sensivel ao Genero. Tern que responder as necessidades 

das mulheres e dos homens; 

b. Programa tern que facilitar o acesso aos servi servicos pUblicos para homens e 

mulheres. 

c. 0 Plano deve incluir atividades para o Plano Anual Nacional sobre Violencia 

baseada no Genero; 

d. 0 piano anual deve incluir formag5o para o pessoal, seu assessoramento e prover 

urn grupo do trabalho de Genero para assegurar que o piano é sempre a ele 

sensivel. 

3. Reconhecendo as dificuldades que o ministerios da Solidariedade Social ainda esta 

enfrentando corn relagao a construg5o da sua capacidade e conhecimento tecnico, o 

GMPLT incentiva ao ministerio a garantir a conformida de corn os pianos anuais e 

recomenda-se que a implementagao do referido piano devera ser monitorizada e 

avaliada, a fim de avaliar o seu progresso e que indicadores razoaveise tangiveis devem 

ser estabelecidos a fim de medir o progresso das atividades em intervalos chave ao 

longo do ano fiscal de 2014. 

4. Destacando a importancia da colabora(ao inter-ministerial, e enfatizando a importancia 

de compartilhar informag8es para informar as politicas, o GMPTL incentiva fortemente 

a comunicagao e a colaborag5o inter-ministerial em todas as areas, mas especialmente 

em termos de implementag5o do PAN sobre VBG, Jovens 

5. Reconhecendo a necessidade de prestar servicos sociais a certos membros da 
sociedade e conscientes do fato de que MSS recebe urn total de cerca de 16% do 
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orcamento, alem disso reconhecendo que 95% do orcamento Geral do Estado vai para 

o Ministerio da Solidariedade Social, na forma de transferencias publicas, e destacando 

que o parlamento recebeu varios relator de reclamagoes fraudulentas, o GMPTL insta 

ao MSS para garantir o estabelecimento de urn mecanismo eficaz, justo e transparente 

que por sua vez estabelega criterios elegiveis para o recebimento de programa bolsa da 

M5e. Alenn disso, é preciso existir em registos abrangentes de cada requerente e 

devem ser fornecidas informagoes se a situacao do requerente muda no futuro (ou 

seja, seja nao é elegivel ou se faleceu). 

6. Reconhecendo que o MSS recebe mais de 16% do orcamento total, e ainda destacando 

que urn papel fundamental do MSS é garantir a justiga social e reintegrag5o de Grupos 

vulneraveis, o GMPTL insta o MSS a desenvolver programas que promovam a justica 

social e reintegrag5o de grupos vulneraveis tais como vitimas de violencia domestica, 
familias monoparentais, invalidos e vitimas de doengas como o HIV /SIDA. 

7. Profundamente preocupados como ruimero de criancas que sao abusadas e 

negligenciadas emTimor-Leste e destacando a urgencia de aprovar uma legislagao 

adequada para a protegao das criangas, a Comiss5o F solicita ao MSS para reforgar o 

seu papel e os programas para assegurar a proteg5o eficaz das criangas em todas as 

areas da sua vida, e nao apenas limitar os recursos no fornecimento de abrigos para 

criangas. E essencial desenvolver programas que impedem o abuso e a negligencia de 

criancas em todos os aspetos da comunidade e realizar as seguintes awes para 

prevenir e responder a violencia e ao abuso de criancas. 

Apoiar os pais, cuidadores e familias para cuidar de seus filhos para promover os 

seus servicos de bem-estar e potenciar a integragao na vida quotidiana das familias 

atraves de visitas domiciliares regulares ou em centros de base comunitaria, por 

enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais treinados. 

Reforgo das competencias de vida das criancas - como o pensamento critic() e a 

tomada de decisoes informadas, a construc5o de auto-estima e urn senso de 

agenda pessoal, capacidade de comunica45o efetiva e cooperativa para resolugao 
de problemas - para ajudar a proteger-se da violencia ao longo das suas vidas. 

Promover atitudes e normas sociais que nao incentivem a violencia e a 

discrimina45o atraves de programas escolares e da comunidade em que se 
envolvem pessoas de confianga que sejam influentes, para atuar como agentes de 

mudanga, apoiados por meios de comunicag5o / campanhas de mobilizagao social. 

Promogab e prestagao de servicos para as criancas e suas familias que identificam, 

oferecem ajuda, apoiam e cuidam, bem como mecanismos para relatar incidentes 

de violencia. Servigos para ajudar as criancas a lidar corn a sua situacao, e tambern 

quebrar o ciclo de abuso e reduzir ainda mais danos. 
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Reforgar as politicas e leis que protegem as criancas e enviar uma forte mensagem 

para a sociedade de que a violencia nao é apenas inaceitavel, mas tambem punivel 

por lei e que as criangas vitimas ou testemunhas tem o direito de receber 

assistencia adequada. 

Conhecendo a situagao. A base de dados e o conhecimento para o 

desenvolvimento de estrategias eficazes de prevengao da violencia e das 

intervengoes esta a expandir-se, e estrategias baseadas em evidencias mostram 

que as abordagens inovadoras podem fazer a diferenga. Mas é preciso recolher 

dados mais robustos sobre como, quando, onde e por que a violencia é perpetrada 

contra criangas, a fim de desenvolver e fortalecer os sistemas e estrategias para 

lidar corn o problema. 

8. Reconhecendo o importante papel que tern o MSS na implementagao do PAN sobre a 

VBG e destacando que ainda existe urn numero inaceitevel de nnulheres que estao a 
sofrer corn a violencia domestica, a Comissao F insta ao MSS para garantir que todas as 

atividades sob seu mandato no PAN sao innplementados e o progresso é monitorizado, 

a fim de identificar quaisquer restrigoes que possam ser enfrentadas e para proteger 

ainda mais as mulheres de violencia baseada no genera. 0 MSS precisa garantir que 

fundos significativos sao alocados para essa finalidade e que todas as atividades sao 

realizadas no tempo especificado. 

9. Reconhecendo a importante contribuigao que as ONGs fazem na promogao da 

igualdade de genera e a realizagao dos direitos humanos na sociedade timorense e 

destacando o compromisso do governo corn a transparencia e a boa governagao, a 

Comissao F solicita ao MSS que garanta urn acompanhamento adequado e a avaliagao 

de todos os projetos realizados no ambito das transferencias pCiblicas para assegurar 
que eles estao cumprindo o seu mandato e que os projetos estao tendo o impacto 

desejado. 

10. Reconhecendo o papel do MSS para garantir a protegao da vida Humana, dos Bens e 

do Ambiente em relagao aos desastres naturais, o GMPTL insta o MSS para desenvolver 

politicas e programas que promovam a mitigagao das consequencias das catastrofes 

naturais antes que elan acontegam., ensuring that women's needs are taken into 

cosideration. 

RecomendacOes para a implementacao do PAN sobre Violencia baseada no genera 

Reconhecendo que o MSS tern urn papel fundamental na protegao dos vulneraveis, o GMPTL 

gostaria de exortar o MSS a adotar as seguintes recomendagoes 
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• 0 MSS deve trabalhar para contratar, treinar e financiar os fornecedores de servicos 

suficientes para as mulheres e criancas para chegar pelo menos ao nivel do suco. 

Atualmente, apenas tres provedores (2 CPOs e 1 Punto Focal) estao disponiveis para cobrir 

todo o nivel distrital; 

▪ 0 MSS tambern deve trabalhar para garantir que os pontos de protegao sao utilizados 

apenas para criancas e protegao das mulheres, ao inves de responder as preocupagoes de 

veteranos; 

➢ 0 MSS deve garantir os procedimentos para a obtengao de assistencia sac) faceis e 

eficientes. Ele deve treinar ainda mais a sua equipe para garantir que os recursos sao 

direcionados, sempre que necessario, em tempo ail e que os casos sao devidamente 

geridos. 

➢ 0 MSS deve garantir uma distribuigao mais ampla de materials para educar as vitimas sobre 

os recursos disponiveis e como aceder a eles. 

➢ 0 MSS deve estableer a criagao dos centros de apoio, Fatin Simu Vitima e uma linha 

telefonica national. Estes sao os mecanismos que respondem de forma mais adequada as 

necessidades da vitima, sem exigir que elan viajam longas distancias. 

0 MSS deve garantir que cads um desses recursos é composto por profissionais 

devidamente treinados. 

➢ 0 MSS deve instituir uma politica que requer urn acompanhamento regular dos abrigos e 

outras instalagOes de apoio para garantir condigOes adequadas, gestao de casos, e verificar 

o progresso dos casos. 

MINISTERIO DA JUSTICA, PNTL E OPG 

Recomendacties Gerais 

1. Considerando a importancia da igualdade de Oiler°, e observando que muitos ods 

ministerios nao tern em conta as recomendagOes da SEPI durante o processo de revisao do 

orcamento, o GMPTL enfatiza as obrigagoes decorrentes da Resolugao do parlamento 

Nacional 12/2010 de 19 de Maio, 2010 (Ver Anexo XIV) e, portanto, recomenda-se que 

todos os pianos anuais de 2014 tem que levarem conta o seguinte: 

a. Todos os pianos devem estipular objetivos para a capacitagao, formagao, 

recrutamento, bolsas de estudo etc. das mulheres, corn uma recolha de dados que 

deve ser desagregada por sexo; 

b. 0 piano anual tern que ser sensivel ao Genero. Tern que responder as 

necessidades das mulheres e dos homens; 

c. 0 programa tern que facilitar o acesso aos servicos pirblicos para homens e 

mulheres. 

d. 0 Plano deve incluir atividades para o Plano Anual Nacional sobre Violencia 

baseada no Genero; 
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e. 0 piano anual deve incluir formagao para o pessoal, seu assessoramento e prover 

urn grupo do trabalho de Genero para assegurar que o piano é sempre a ele 

sensivel. 

2. Reconhecendo as dificuldades que os ministerios relevantes ainda esfao enfrentando 

corn relagao a construgao da sua capacidade e conhecimento tecnico, o GMPTL 

incentiva cada ministerio/agencia a garantir a conformida corn os pianos anuais e 

recomenda-se que a implementag5o do referido piano devera ser monitorizada e 
avaliada, a fim de avaiiar o seu progresso e que indicadores razoaveise tangiveis devem 

ser estabeiecidos a fim de medir o progresso das atividades em intervalos chave ao 

longo do ano fiscal de 2014. 

3. Destacando a importancia da colaboragao inter-ministerial, e enfatizando a importancia 

de compartilhar informagoes para informar as politicas, a Comiss'ao F incentiva 

fortemente a comunicacao e a colaboragao inter-ministerial em todas as areas, mas 

especialmente em termos de implementagao do PAN sobre VBG e genero. 

Recomendagaes para a implementagdo do PAN sobre Violencia baseada no genera 

Minist4rio da Justica 

0 GMPTL felicita o MJ peio progresso no projeto do cOdigo de criangas, o projeto de lei anti-trafico 

humano e do projeto de lei sobre o acesso aos tribunals e insta essas leis a serem apresentadas ao 

Conselho de Ministros, o mais breve possivel. 

Reconhendo as restrigoes que o MJ ainda tern em assegurar a justica para todos, mas confirmando 

o seu importante panel sob o PAN , o GMPTL insta o MJ a priorizar financiamento para os seguintes 

itens: 

'A> Fornecer financiamento para organizagoes corn fins nao lucrativos que prestam assistencia 

juridica as vitimas de VBG e VD; 

➢ Construir / alocar salas de espera seguras em Dili , Oecusse e tribunais de distrito de 

Baucau para vitimas que sejam mulheres e criancas e testemunhas; 

• Compra e instalar telas em cada urn dos tribunais distritais para permitir que vitimas e 

testemunhas vulneraveis que prestam depoimento, ria-o tenham que enfrentar diretamente 

o reu; 

➢ Facilitar discussoes e pesquisas sobre normas de condena(ao para o Judiciario e aplicagao 

de medidas de coag5o / protegao para garantir a seguranga das vitimas durante o processo 

de julgamento 
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PNTL 

Reconhecendo os progressos feitos nas areas da boa governagao, a melhoria das Infraestruturas, 

procedimentos padronizados e ferramentas para uma gestao mais eficiente e eficaz de escritorios 

da VPU e o aumento de pessoal para ajudar as vitimas de VBG e VD. Reconhecendo igualmente o 

importante papel que a PNTL tern na efetiva implementagao do PAN ern VBG, e preocupado corn a 

diminuicao substantial no orgamento para a implantagao do PAN, o GMPTL solicita que o 

orgamento seja revisto e pelo menos a mesma quantidade de recursos que em 2013 deve ser 

alocada para se poder continuar corn as atividades do PAN. Alem disso, o GMPTL recomenda 

tambem que devem ser tidos em consideragao os seguintes assuntos: 

➢ Rever a Lei Organica da PNTL para incluir a gestao e as operagOes da VPU, que inclui prazos 

minimos de ocupagao para o pessoal na Unidade, garantindo que os oficiais de VPU 

permanecerao em seus cargos por, pelo menos,3 anos; 

• Compra de carros exclusivamente para o uso daVPU para atender vitimas de VBG e VD, e 

garantir que todos os oficiais de VPU sao capazes de conduzir; 

➢ Aumentar o numero de funcionarios devidamente treinados naVPU em todos os sub-

distritos e recursos de apoio para os oficiais de VPU; 
➢ Formar todos os funcionarios sobre a exigencia de registar todos os casos de VD; 

• Assegurar a implementagao de medidas disciplinares fortes e transparentes para todas as 

violagoes de seu codigo de conduta profissional; 

Alem disso, em 2014 , a PNTL tambern deve priorizar sob o PAN: 

• Formagao para a PNTL e oficiais da VPU na prevengao de VD e VBG , como 0 

desenvolvimento de pianos de seguranga para as familias de alto risco e monitorar a 

execugao das sentengas judiciais; 

• Desenvolver urn curricula para a VPU e a forma*, da Policia, para poder fornecer uma 

formagao continua de agentes da PNTL, incluindo policias comunitarios, e novas recrutas 

sobre VBG e VD; 

• Formagao e recursos para o pessoal para poder usar o Sistema Integrado de Gestao da 

Informagao para gravar dados sobre VD e casos de VBG; 

• Formagao para VPU e PNTL e investigadores sobre o uso do protocolo forense Medico e 

provas medicas; 

• Formagao sobre o uso do equipamento basico, como camaras e impressoras coloridas e 

asseguar a sua aquigao; 

O GMPTL elogia o OPG por processar corn sucesso urn grande numero de casos de VBG e VD em 

2013. 0 GMPTL insta o OPG a garantir que haja os recursos suficientes para a realizagao das suas 

atividades sob o PAN e exorta-os a priorizar as seguintes questoes: 
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COMISSAO DE FINANCAS PUBLICAS 

➢ Desenvolver orientagoes sobre a aplicaca'o de medidas coercitivas / restrig5o sob o C6digo 

de Processo Penal e da Lei contra a Violencia Domestica para proteger as vitimas de VBG e 

VD; 

➢ Aumentar os recursos e apoio dos procuradores, que s'ao especializados em lidar corn casos 

de VBG e VD; 

Em 2014, o OPG tambern deve priorizar sob o PAN as seguintes questOes : 

➢ Formar e apoiar os promotores para usar o Sistema de Gestao Integrado de Informag5o; 

➢ Realizag5o de treinamento sobre a aplicac5o da Lei de Protecao de Testemunhas e medidas 
coercitivas / restri0o sob o Codigo de Processo Penal e da Lei Contra a Violencia 

Domestica; 

➢ Formag5o de acompanhamento para os promotores sobre o Protocolo Forense medico e 

utilizag5o de provas obtidas no ".mbito do Protocolo para julgar casos de VD, abuso infantil 

e violencia sexual; 
;;‘. Desenvolver uma politica para agilizar o julgamento de casos de VBG e VD; 
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